VALIDE Prospecta - PF / PJ
‘Prospecção Qualificada - Nacional’

Solução (Nacional) que fornece uma série de informações que permitem analisar mercados, conquistar novos clientes e
descobrir mais oportunidades nas carteiras já existentes.
- Como adquirir um processo de qualidade uma prospecção, necessário ter dois pontos muito bem definidos:
• Quem é seu público-alvo, ou seja, com quem você quer se comunicar.
• Como irá se comunicar, qual ferramenta vai utilizar, ligações por telefone, envio de SMS, mala-direta por correio ou
e-mail marketing.
A partir desses dois pontos definidos, pode solicitar uma base de dados segmentada com o perfil de seu público e os
dados de localização necessários para sua campanha.
- Exemplos de Segmentação Disponíveis:
Com o VALIDE Prospecta, pode segmentar uma Prospecção com infinitas possibilidades, conheça algumas opções de filtro
que oferecemos:
• Endereço: Estado, cidade, bairro ou lista de CEPs
• Situação Cadastral na Receita Federal
• Perfil de Pessoas: idade, estado civil, sexo, classe social, renda presumida, ocupação CBO, empresa em que
trabalha, etc...
• Perfil de Empresas: natureza jurídica, data de abertura, porte (micro, pequeno, médio ou grande), ramo de
atividade CNAE, faturamento anual presumido, etc.
• Protesto, este sem custo para auxiliar na prospecção.
- Como pode te ajudar:
• Através de um sistema de segmentação, contagem e extração de bases pioneiro no mercado.
• Com ele terá acesso a novos mailings sempre que precisar.
• Poderá escolher as opções de filtro para a segmentação de sua base, o que oferecemos é a possibilidade de
adquirir mailing assertivo de forma rápida e na quantidade ideal para seu negócio com o melhor custo x benefício
do mercado.
- Benefícios:
• Aumento mais rápido das vendas;
• Aumento do ticket médio;
• Redução do stress e aumento da produtividade das equipes comerciais;
• Maior agilidade na descoberta de novos clientes potenciais;
• Melhor mapeamento e maior ganho de mercado;
• Maior conhecimento e aumento do índice de penetração em cada região;
• Metas melhor distribuídas conforme o potencial de cada região/carteira;
• Menor custo de aquisição de clientes.
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