Taloustutka
Suomen helppokäyttöisin yritystietopalvelu

TALOUSOHJATTUA
MYYNTIÄ
Verkkopalvelumme avulla muodostat parhaat
liidilistat, näet asiakkaiden luottoluokitukset,
tarkistat asiakkaan maksukyvyn ja seuraat
kätevästi kilpailijoita.
Tutustu Taloustutkaan ja ohjaa yrityksesi
myyntiä tehokkaammin. Taloustutkan kattava
yritystietopalvelu on helppokäyttöinen, toimii
kaikilla laitteilla ja sen käyttö integroituu
sujuvaksi osaksi myynnin prosesseja.
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TALOUSTUTKA
LIIKETOIMINNAN TUKENA
Jokaisen myyjän kannattaa aktiivisesti kartoittaa
ja arvioida omien asiakkaiden ja prospektien
talousnäkymiä. Onko yrityksellä edellytyksiä tehdä
investointeja, miten sen liikevaihto on kehittynyt, entäpä
henkilöstökulut? Nämä perustiedot helpottavat omaa
päätöksentekoa, vähentävät asiakashankinnan ja
asiakassuhteen kustannuksia, säästävät kaikkien aikaa
ja pienentävät kokonaisriskiä.
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Taloustutkan yritystietopalvelua on helppo käyttää ja
sieltä löytyy kätevästi taloustiedot kaikista Suomen
yrityksistä. Palvelumme avulla helpotat omaa
tiedonhankintaasi sekä tehostat työskentelyäsi. Tämä
esite kertoo, miten Taloustutka antaa sinulle lisää
tietoa, tehoja ja vaikuttavuutta omassa työssäsi.

SYVEMPI
ASIAKASYMMÄRRYS

MOTIIVIEN
YMMÄRTÄMINEN

VAIKUTTAVA
KOHTAAMINEN

Jokaiselta myyntityötä
tekeviltä vaaditaan entistä
parempaa asiakastuntemusta.
Vastakkainasettelu myyjä vs.
ostaja ei enää toimi. Myyjiltä
edellytetään kumppanuutta ja
syvällistä ymmärrystä asiakkaan
liiketoiminnasta. Taloustutkan avulla
kohdeyrityksen taloudellinen tilanne
tulee tutuksi.

Yrityksen taloudellinen tilanne
ohjaa tarpeita ja päätöksentekoa.
Asiakkaan taloudellisten motiivien
ymmärtäminen on olennainen osa
myyjän ammattitaitoa. Taloustutkalla
selvität asiakkaan taloustaustat
ennen tärkeää tapaamista tai
neuvottelua.

Taloustutkaa hyödyntävä myyjä
valmistautuu tapaamisiin paremmin,
luo vaikuttavia asiakaskohtaamisia,
kykenee erottautumaan edukseen
ja tekee osuvampia tarjouksia
kohdeyrityksille.

YRITYSTIETOJEN
KÄYTÖSTÄ
SELKEÄÄ
KILPAILUETUA

Yritystiedon järjestelmällinen hyödyntäminen tarjoaa selkeän
kilpailuedun liiketoiminnassa toimialasta riippumatta. Taloustutkan
avulla vahvistetaan erityisesti myynnin kohdentamiseen sekä
asiakkuuksien ja kumppanuussuhteiden hallintaan liittyviä prosesseja.
Tässä muutama esimerkki:
•
•
•
•
•
•

Asiakashankinnan nopeuttaminen
Asiakaspoistuman vähentäminen
Nykyisten asiakkaiden arvon kasvattaminen
Yritysten luottokelpoisuuden ja maksukyvyn tarkistaminen
Kumppanien taustojen selvittäminen
Kilpailijaseuranta
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TALOUSTUTKA MYYJÄN
TYÖKALUNA
Taloustutkaa käyttämällä muodostat parhaat liidilistat. Löydä ja suodata yrityksiä liiketoimintasi
kannalta tärkeiden taloudellisten ehtojen perusteella. Taloustutkan avulla myyntitiimisi selvittää
nopeasti, mihin yrityksiin kannattaa panostaa ja mihin ei ole syytä hukata aikaa.
Monipuolisten hakuehtojen ja kattavien yritystietojen avulla arvioit kohdeyritysten potentiaalin
ja aseman omalla toimialallaan. Hahmotat mitä mahdollisuuksia ja riskejä asiakkuudesta tai
kumppanuudesta voi syntyä.
Taloustutkan avulla voit syventää asiakasymmärrystäsi. Tee oikeita tietoon perustuvia päätöksiä
ja solmi enemmän kauppoja. Asiakassuhteiden ylläpito helpottuu, kun saat kauttamme tiedot
maksukyvystä, luottoluokituksesta ja päättäjätietojen muutoksista. Pystyt ennakoimaan paremmin
asiakkaan puolelta tuleviin muutoksiin ja reagoimaan niihin ajoissa.
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TALOUSTUTKAN
AVULLA

TEHOKASTA
PROSPEKTOINTIA

VAIKUTTAVIA
KOHTAAMISIA

VOITTAVIA
TARJOUKSIA

Löydä liiketoiminnallesi
parhaat prospektit palvelun
hakutoimintojen tai valmiiden
onnistujalistojen avulla. Tunnista
välittömästi yritysten potentiaali.

Asiakkaan taloudellisen
todellisuuden ymmärrys antaa
sinulle eväitä syvällisempään
keskusteluun asiakkaan kanssa
ja antaa vahvan pohjan tarjontasi
arvon argumentointiin.

Mitä lähempänä olemme
asiakkaan päätöksentekoa,
sitä suurempi on taloudellisten
asioiden merkitys. Ymmärrä
asiakkaan maksukyky ja
taloudelliset realiteetit jo ennen
tarjouksen tekemistä.
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PARHAAT

TULOKSENTEKIJÄT

T I E TÄ V ÄT

ENEMMÄN KUIN MUUT
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MIKSI
VALITA TALOUSTUTKA?
Helppokäyttöisen yrityshakukoneen ja monipuolisten
yritystietojen lisäksi käytössäsi ovat Taloustutkan raportit ja
kohdeyritysten vertailutoiminnot.

Suomen helppokäyttöisin yritystietopalvelu myyjien ja
muun henkilöstön käyttöön
Saatavillasi ovat toimiala-, luottoluokitus- ja
talousraportit kaikista Suomen yrityksistä
Unohda yksittäiset yritystietojen kertaostot.
Meiltä saat käyttöösi kaikki Suomen yritystiedot
ja sovelluksen toiminnallisuudet yhdellä
lisenssimaksulla!
Kaikki toimialalistat, yritystiedot ja yrityskohtaiset
raportit ovat ladattavissa ja välittömästi henkilöstön
käytössä
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Asiakkaan päätöksenteon lähestyessä
taloudellisten faktojen merkitys kasvaa.
TERHO LAAKSO
TOIMITUSJOHTAJA

TERHON
TERVEISET
Viime kädessä taloudelliset syyt ohjaavat
liiketoimintaa ja yritysten tärkeimpiä päätöksiä.
Ydintiimimme on työskennellyt vuodesta
2011 tilinpäätösaineistojen, luottoluokitusten
ja markkinaraporttien parissa. Taloustutkan
verkkopalvelu on viimeisin luomuksemme.
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Se auttaa yritysjohtoa tekemään parempia
päätöksiä ja ohjaa henkilöstöä käyttämään aikansa
tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Olemme ylpeitä
siitä, mitä olemme saaneet aikaan ja haluamme
antaa sinullekin mahdollisuuden hyötyä Suomen
helppokäyttöisimmästä yritystietopalvelusta!

TIETOA
YRITYKSESTÄ
Toimistomme sijaitsee Espoon Otaniemessä.
Toimimme pienessä ja ketterässä tiimissä, ja
liiketoiminnan kasvaessa joukkomme vahvistuu
tasaiseen tahtiin uusilla osaajilla. Taloustutka Oy
onkin 100 %:sti suomalaisomistuksessa oleva yhtiö ja
maksamalla veromme Suomeen haluamme varmistaa
suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn myös
tulevaisuudessa.
LAADUKAS
OHJELMISTO

JATKUVA
KEHITYS

Julkistimme Taloustutkan
kesäkuussa 2016.
Olemme panostaneet
verkkopalvelussamme
erityisesti
helppokäyttöisyyteen ja
luotettavuuteen. Käytössäsi
on aina ajantasainen
yritystieto.

Kehitämme
verkkopalveluamme
jatkuvasti ja keräämme
kehitysideoita
asiakkailtamme.
Kumppaninamme
pääset vaikuttamaan
verkkopalvelumme
kehitykseen.
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KIINNOSTUITKO?
OTA YHTEYTTÄ
Toivottavasti sait uusia ideoita ja
herätimme ajatuksia! Älä epäröi
ottaa yhteyttä, niin keskustellaan
eri vaihtoehdoista ja sinulle
sopivista ratkaisuista.
Taloustutka Oy
Y-tunnus 1058186-5
Tekniikantie 14, FI-02150 Espoo
myynti@taloustutka.fi
www.taloustutka.fi
Soita myyntiin +358 44 977 4485

Kuvat tarjosi:
www.unsplash.com ja www.technopolis.fi

