
CONTEXT DATA! 
     GLOBAL DATA!
          LOCAL DATA!

VERKRIJG GEGEVENS

Verkrijg gegevens van ondernemingen  overal ter wereld in real-time

HET BESTE INSTRUMENT OM SERVICES MET EEN 
TOEGEVOEGDE WAARDE TE ONTWIKKELEN

InfobelPro
Get Data API

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE 

•  Multi-landenplatform met uitgebreide criteria waarmee ondernemingen sneller, vlotter en met meer automatisering
kunnen zoeken naar professionals in een volledig reclamevrije omgeving.
Dit platform stelt bedrijven in staat om diensten te ontwikkelen met interne of externe toegevoegde waarde welke 
bedrijfsinformatie nodig hebben voor opzoekingen of veri�catie.
Beschikbaar voor  218 landen - 280 miljoen ondenemingen.

•  

 
 

 

 

•  

Onze oplossing 

• 

InfobelPro Get Data API combineert alle selectie criteria voor marketing, direct marketing, telemarketing,
e-mailmarketing, marktonderzoek of enig ander onderwerp met betrekking tot marketing.
Data gegevens : Infobel Global Business Database

De�nitie

Landen

InfobelPro Get Data API is een oplossing die extracties mogelijk maakt op basis van de volgende selectiecriteria :

• Naam, Adres, Plaats* 
• 
• Mobiel telefoonnummer
• Faxnummer
• E-mailadres
• Webadres
• Geogra�sche coördinaten (X,Y)

Vast telefoonnummer 

• Activiteit

*(Standaard opgenomen in alle resultaten).

•  

Code SIC, Infobel, Nace...• 

 

Naam contactpersoon• 

 

Identi�catienummer / BTW-nummer
• 

 

Jaar van oprichting van het bedrijf
• 

 

Omzetvolume

 

• Aantal werknemers
• Identi�catie : import / export / agent
• Soort bedrijf: zelfstandig / dochterbedrijf / hoofdkantoor

Recht status: onafhankelijk, joint venture, partnerschap, ...• 

https://getdata.infobelpro.com

Over Infobel : Kapitol is de onderneming die Infobel-producten levert gespecialiseerd in onlinediensten en B2B. Kapitol-Infobel, 
wereldwijd digitaal platform, publiceert een database met meer dan 350 miljoen telefoonabonnees en 186 miljoen ondernemingen in 
de hele wereld die voortdurend aangepast wordt. Kapitol is in de hele wereld actief en stelt ook heel wat B2B-oplossingen voor, 
waaronder een ruim gamma aan producten en diensten voor de verbetering, de verwerving of het gebruik van gegevens met het oog 
op de publicatie, marketing, webvertising, enz.

218 landen - 280 miljoen ondenemingen - 3500 sectoren


