Een product van CDDN

De Marktplaats voor Marketeers!

Verrijk uw klantdata, ontdubbel uw adressen en selecteer uw doelgroepen met een betrouwbaarheidsgarantie
tot 99%. Dat is CompLead. Dankzij de samenwerking met toonaangevende datapartijen biedt CompLead u de
mogelijkheid om uw eigen klantenbestand online en snel te valideren tegen circa 10 miljoen opt-in adressen. Bovendien krijgt u direct inzicht in de kosten en kunt u online uw campagne managen. U houdt als marketeer altijd
controle over uw opdrachten. Gebruikersvriendelijk, laagdrempelig en waar voor uw geld. U betaalt immers alleen
voor de daadwerkelijk afgenomen data. CompLead wordt met recht ‘de Marktplaats voor Marketeers’ genoemd.

Creëer een 360˚ klantbeeld
CompLead is de tool voor bedrijven waarbij klantenwerving en klantenbehoud

De functionaliteiten van
CompLead op een rij:
•

Standaardiseren

•

Uniformeren

•

Splitsen van namen en adres

•

Valideren

•

Verrijken

•

Mailbaarheidscheck

•

Namen verbeteren

Verhoog uw rendement

•

Doelgroepselecties

Het verhogen van het rendement op uw marketinginspanningen is voor u

•

Ontdubbelen

centraal staan. Doordat CompLead data uit verschillende bronnen integreert
en naast uw eigen bestanden legt, kunt u gemakkelijk uw data valideren en
verrijken. Bovendien ondersteunt CompLead integratie met belangrijke klantprofielen zoals Experian’s Mosaic Huishouden en Finergy en de Geomarktprofielen van WDM. Zo creëert u eenvoudig en snel een 360˚ klantbeeld en
ziet u op welke manier u een specifieke klant het beste kunt benaderen.

als marketeer altijd een belangrijk doel. Doordat u direct toegang heeft tot
CompLead behoren wachttijden tot het verleden en worden er geen selectie-

De filters waarvan
CompLead gebruik maakt:

en opstartkosten berekend. Het bepalen en selecteren van uw doelgroep

•

Infotonen Register

ondersteunt u om uw boodschap nog gerichter te kunnen overbrengen.

•

Bel-me-niet Register

Daarnaast ontdubbelt u gemakkelijk adressen tegen eigen bestanden of

•

Postfilter DM

past u filters toe. Op deze m
 anier bespaart u kosten en voorkomt u dat

•

Postfilter Overledenen

uw klanten, onbedoeld, meerdere keren worden benaderd. Het ontdubbel

•

Overlijdensregister

rapport ontvangt u direct en kosteloos.

•

Marktonderzoek

CompLead Webservices
De CompLead databases zijn ook direct te koppelen aan uw systeem door gebruik te maken van de CompLead
Webservices. Zo beschikt u over real-time klant- en prospectinformatie waar en wanneer u wilt. Het proces van
het valideren, controleren, verbeteren en verrijken van uw klantenbestand wordt hierdoor aanzienlijk versneld. De
CompLead Webservices verzorgt CDDN voor u op maat.
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