Lista Firmelor Nou Înființate

“Câștigați clienţi fiind primul !”

Obiectul propunerii:
ListaFirme.ro vă pune la dispoziţie serviciul de “firme nou înfiinţate” ce constă în furnizarea unor baze
de date în format editabil (fişiere Microsoft Access) cu cele mai noi firme din România şi informaţiile
ale acestora.
Avantajele dumneavoastră:
Serviciile de marketing şi vânzări ale companiei dumneavoastră pot utiliza aceste date pentru a fi
primii care să ofere produsele şi serviciile specifice companiei dumneavoastră către noi potenţiali beneficiari.
Companiile nou înfiinţate au multiple nevoi şi este important şi avantajos ca dumneavoastră să fiţi
primul lor furnizor.
Informaţiile pot fi importate/folosite în propriile aplicaţii (CRM, ERP).
Posibilităţi de utilizare recomandate:
- utilizarea datelor de către agenţii în teren;
- telemarketing (contactarea telefonică);
Disponibilitate serviciu:
Listele pot fi descărcate de pe site-ul www.ListaFirme.ro după autentificarea în contul dumneavoastră
de membru (versiunea demo poate fi accesată şi acum). În cazul în care nu aveţi încă un cont de membru, vă puteţi înscrie gratuit, urmând paşii găsiţi aici.
Sursa datelor si informațiile disponibile:
• Conform Ministerului de Finanțe:
- nume firmă;
- număr înregistrare la Registrul Comerţului (J);
- CUI;
- adresa poştală parțială;
- telefon (unde există);
- fax (ocazional);
- data înființare;



021 3106791/92
021 310 6793



office@listafirme.ro
www.listafirme.ro

Serviciul vă ajută să câştigaţi clienţi fiind primul care răspunde nevoilor firmelor nou înfiinţate.
• Companiile nou înfiinţate au nevoie de produse şi servicii legate de:
- telefonie;
- internet;
- tehnică de calcul;
- birotică şi papetărie;
- publicitate, juridice, contabilitate s.a.m.d.
Abonament întreg - conţine firmele nou înfiinţate din toate domeniile de activitate, la nivel naţional
este disponibil contra sumei de 119 lei + TVA nivel national / lună (*) conform Misterului de
Finanțe. Pachetele ce conţin firmele publicate pe site-ul Mfinante.ro ca fiind nou înfiinţate sunt
disponibile la descărcare de pe site-ul www.ListaFirme.ro.
Abonament fracţionat – abonament ce permite alegerea judeţului din care să provină firmele nou înfiinţate. Costul acestuia se calculează în funcţie de numărul de firme rezultat statistic în judeţele dorite
de dumneavoastră.
Perioada minimă de contractare: 3 luni consecutive.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi:
SC Borg Design SRL
Adresa punctului de lucru: Str. Inginer Ștefan Hepiteș, nr. 16a, Sect. 5, București, cod: 050196;
Adresa sediului social: Str. Democraţiei Nr.4, Bl. 8, Sc.1, Ap.1, parter, Sect. 4 Bucureşti, cod: 042132;
Tel:
Fax:
Mobil:
Email:

021-310.67.91; 021-310.67.92
021-310.67.93
0730-59.32.52
office@borgdesign.ro

Borg Network: www.ListaFirme.ro | www.VerifcareTVA.ro | www.Econograf.ro | www.ListaInstitutii.ro

(*) La plata in avans la 12 luni primiţi 2 luni gratuit.
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