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B2B-salg: Find kunder i Experians virksomhedsdatabase 
 

Experians WebDirect er en ajourført database over alle virksomheder i Danmark. Experian er det 
tidligere RKI og Købmandstandens Oplysning, som har slået sig sammen. Deres database med 
kontaktoplysninger, regnskabstal, antal ansatte og meget mere er det virkelig godt søgeredskab. 
 
Du kan generere din næste liste over kundeemner ved at kombinere forskellige søgekriterier. Det er 
hurtigt og effektivt og kan bruges både til salgsbreve og til telefonsalg. F.eks. kan du generere en 
liste over alle virksomheder med xx antal ansatte i bestemte landsdele eller postkredse, som havde 
overskud i seneste regnskabsår. Eller alle servicevirksomheder som er startet inden for de seneste 
tre år i et særligt postnummer. Der er mange muligheder. 
 
Regnskabsskolen tilbyder et lynkursus i brug af databasen. Du får alle dine søgeresultater med hjem 
på USB-stick i et regneark, klar til brug.  
 
Tidspunkt:   Torsdag, den 9. oktober kl. 17.00 – 20.00 
 

Sted:   Regnskabsskolen, Frederiksberg Allé 17, 4., 1820 Frederiksberg 
 
Program: Kl. 17.00: Velkomst og introduktion. Rundvisning i Experians 

WebDirect database. Øvelse i at gemme søgninger i regneark. 
 
 Kl. 18.15: Pause. Vi serverer en sandwich. 
 
 Kl. 18.45: Du får hjælp til at lave dine egne søgninger og gemmer dem 
 på USB-stick, så du kan arbejde videre med dem derhjemme. 
 
 Inden du går kl. 20.00, skal du udfylde et oplysningsskema, hvis du 
 ønsker gratis adgang til WebDirect hjemmefra. 
 
Pris:  Kr. 950,- + moms. Prisen inkluderer USB-stick til dine filer.  
  Efterfølgende får du tilbudt ½ års gratis adgang til Experians Web- 

  Direct til almindelige firmaopslag og søgninger (denne udgave kan ikke 

Eksportere til regneark). Vi serverer kaffe/te og en sandwich ved kursets 
start. 

 
Deltagere:  For at få den efterfølgende gratis adgang til WebDirect, skal du have et  

CVR-nummer. Der er 10 pladser på kurset, hurtig tilmelding tilrådes. 
 
Tilmelding: På Iværksættermessen ved at skrive dine kontaktoplysninger bag på 

denne seddel. Eller pr. mail til post@regnskabsskolen.dk.Senest den 1. 
oktober 2008. 


