
Hoe gebruikt u

ProspectFinder?



Kwalitatieve leads zijn essentieel in elke commerciële

strategie. Hoe fijner u segmenteert, des te groter uw kans op

slagen. Via ProspectFinder beheert u uw prospectie in één

scherm: campagne, filters, selectie bedrijven en contacten,

uitsluiten, ontdubbelen, inhoud en type exportbestand. U ziet in

elke fase het aantal leads en de kostprijs. Simply the finest…

Waarom ProspectFinder?



ProspectFinder
U vindt ProspectFinder onder Tools > Prospectielijst maken.



ProspectFinder - Bedrijven

U kiest de invalshoek van uw commerciële campagne.

Telefonische campagne, een 

actie via algemeen mailadres, of 

beide? U bepaalt de invalshoek 

via een aantal voorwaarden.

Tijdens het hele selectieproces bepaalt u eventueel het 

maximale aantal records.

U klikt op + om alle andere 

parameters voor uw selectie in te 

stellen (zie volgende slide).



ProspectFinder - Bedrijven

Onder elk van de vijf hoofdparameters vindt u verschillende 

manieren om uw doelgroep van bedrijven samen te stellen. 

De groene vinkjes geven 

aan welke parameters u al 

ingesteld heeft.



Een eerste manier om de regio te 

bepalen is via uw selectie van provincie 

en/of arrondissement op kaart. 



Postcodes selecteert u via de lijst. Ook 

hier kan u volledige arrondissementen en 

provincies kiezen. Indien u er al via kaart 

gekozen heeft, worden die automatisch 

in de lijst bewaard, en andersom.



Gebruik de optie ‘Straal’ om enkel 

bedrijven binnen een voor u interessante 

perimeter te selecteren. U kan inzoomen 

en de kaart op een volledig scherm 

bekijken. Zodra u die optie gebruikt, wordt 

uw selectie van provincies of 

arrondissementen via kaart en postcodes 

via lijst gewist.



Voor de activiteit kiest u één filter of 

combineert u verschillende parameters:

• Trends Top sector

• Nacebelcode

• Import- of exportlanden

• B2B- of B2C-karakter

• Paritair comité



(*) Bepaalt u liever de grootte op basis van toegevoegde 

waarde of een ander kerncijfer? Dat kan onder ‘Financieel’.

Via handige sliders kiest u de grootte van 

de bedrijven die u wil selecteren op basis 

van omzet (*), personeelsklasse en aantal 

vestigingen.



(*) Indien u een Business Login heeft, wordt de score op een 

schaal van 20 in plaats van 3 waardes weergegeven.

Voor de financiële parameters kiest u uit:

• Score of algemene gezondheidsindicator (*)

• Gazellen of snelgroeiende bedrijven

• Ruim 50 financiële kerncijfers en ratio’s

• Balanstype

• Afsluitdatum



Voor de algemene parameters kiest u uit:

• Oprichtingsdatum (starters)

• Vennootschapsvorm

• Structuur (aanwezigheid moeders of dochters)

• BTW-plicht

• Eigen typering of commentaar (*)

(*) Indien u bedrijven een eigen typering of commentaar 

toegewezen hebt, kan u er hier rekening mee houden.



ProspectFinder - Contactpersonen

U kiest de invalshoek van uw commerciële campagne.

Moet er een contactpersoon 

beschikbaar zijn? Is het persoonlijk 

mailadres een voorwaarde voor uw 

campagne? Filter op taal of geslacht? 

Meerdere contacten indien gekend?

Tijdens het hele selectieproces bepaalt u eventueel het 

maximale aantal records.

U klikt op + om contactpersonen 

op basis van hun functie te 

selecteren (zie volgende slide).



De beschikbare functies staan links in 

alfabetische volgorde. U voegt er één of 

meerdere toe aan uw selectie.

U gebruikt de cascade-functie wanneer u 

één contact per bedrijf wenst: u krijgt 

binnen uw volgorde de eerste indien 

beschikbaar, de tweede indien

de eerste niet gekend is, enz.



ProspectFinder - Exportbestand

U stelt zelf de inhoud van uw exportbestand samen.

De belangrijkste velden worden 

standaard geleverd. U bepaalt zelf 

welke bedrijfsgegevens u toevoegt.

De extra bedrijfsgegevens en kerncijfers beïnvloeden de 

kost van uw selectie niet.

U breidt uw bestand uit met 

kerncijfers en ratio’s.

Bestand voor database of marketing-

campagne (extra kolommen).

U ontdubbelt met eerdere 

exports of eigen klanten.



ProspectFinder - Overzicht

U ziet continu dit overzicht van uw selecties.

Bij elke wijziging in uw selectie past de 

teller zich automatisch aan. Zo ziet u 

meteen het resultaat van het aantal 

prospecten in uw doelgroep. Bovenaan 

slaat u uw huidige selectie op of opent u 

eerder bewaarde doelgroepen.

Bij elke wijziging wordt de kostprijs 

geactualiseerd. U ziet het aantal credits

en/of het bedrag in euro.

U exporteert uw selectie na extra 

bevestiging, bekijkt de doelgroep (zie 

volgende slide) of start een nieuwe 

telling.



ProspectFinder - Prospecten visualiseren

U bekijkt uw prospecten op verschillende manieren.

U sorteert de lijst en klikt door 

naar de individuele detailfiche.

Via ‘Analyse’ opent u een 

gedetailleerde analyse van uw 

prospecten volgens regio, 

bedrijfsgrootte en financiële 

gezondheid.

Op de kaart ontdekt u de 

geografische spreiding van uw 

doelgroep en zoomt u verder 

in op provincie.



Trends Top login
Kies uw formule op trendstop.be/groei

Eerst proberen?
Neem een testlogin via trendstop.be/trial

Assistentie
• Online chat

• info@trendstop.be

• 02 702 71 21 

Get started!


