Med Lassos integration til Hero er det slut med
excel-ark og fejlagtigt data om dine kunder. Du kan nu
importere lister af virksomheder direkte fra
CVR-registeret til din dialer - og samtidig sørge for at den
data du ringer på baggrund af, altid er opdateret.

/ SØG VIRKSOMHEDER FREM UD FRA
DINE EGNE KRITERIER
I Lassos målgruppesøgning søger du direkte i CVR-registeret i reel tid
blandt de 790.000 aktive danske virksomheder – og på baggrund af dine
egne kriterier søger du relevante virksomheder frem. Du kan søge på
over 60 forskellige kriterier – herunder stamdata (virksomhedstype,
geografi, antal ansatte, branche etc.), nøgletal (egenkapital, omsætning,
likvid beholdning etc.) eller deltaljerede oplysninger såsom antal

bestyrelsesmedlemmer, seneste virksomhedsændring eller going
concern i seneste regnskab.

/ SEND EMNER TIL HERO OG
HOLD DATA OPDATERET
Når du har defineret en målgruppe frem (f.eks. alle tømrervirksomheder
på Sjælland) kan du sende disse videre til Hero (Hero Flows eller
HeroBase). Du bestemmer selv hvilke virksomhedsdata, der skal
overføres fra Lasso – dvs. hvordan felterne mappes. Denne data vil
efterløbende holdes opdateret, så du altid vil kunne stole på
oplysningerne i Hero. Herudover, kan du nu overvåge samme
søgekriterier og automatisk få overført virksomheder, som fremadrettet
vil passe ind på din søgekriterier.

/ INDSIGT I VIRKSOMHEDER OG
PERSONER I ERHVERVSLIVET
Vi ved, at kendskab til en virksomhed øger chancerne markant, når man
skal sælge. I Lassos løsning kan du få dybdegående indsigt i enkelte
virksomheder: Hvem er personerne bag virksomheden, hvordan har
virksomheden udviklet sig over tid, hvordan ser deres økonomi ud og er
der særlige observationer, du bør forholde dig til før et eventuelt
samarbejde.
Du kan få vist denne information i en pop-up direkte i HeroBase, så du
har det bedste udgangspunkt til at tage kontakt til en virksomhed. Du vil
også her hurtigt kunne se, hvis den direktør, du taler med, har relationer
til eller ejerskaber over andre firmaer, som ville være relevante for at øge

dit salg. Kort salg: Alt den markedsdata du har brug for, når du skal have
fuld indsigt i en virksomhed.

/ SALGSTRIGGERS:
RING PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT!
Med Lassos integration til Hero Flows kan du tage marketing
automation til et nyt niveau med intelligent data om dine leads. Lasso
giver Hero Flows besked, når der sker en ændring om en virksomhed, der
findes i dit segment. Det gør det muligt for dig at opsætte avancerede
salgstriggers, så du kan ringe virksomheder op på det bedst mulige
tidspunkt for at sikre salg, mersalg og retention. F.eks.:
Ring virksomheder op, når de flytter til nye lokaler eller åbner en
ny filial, hvilket kan være en unik mulighed for salg.
Ring og gratuler, hvis en virksomhed indleverer positivt
regnskab – eller hvis der registreres nye ejere eller ny direktør.
Kontakt en virksomhed, så snart den åbner – og vær den første
til at byde dem velkomne til dansk erhvervsliv
Få viden om, hvis en af dine kunder ændrer status til ’under
tvangsopløsning’ og vær den første til at indhente eventuelt
udestående.

SPØRGSMÅL ELLER INPUTS?
Kontakt os på contact@lassox.com eller
tlf. +45 71747812

