Bisnode Liidi

kohderyhmien rajaaminen
Bisnode Liidi™ löytää sinulle liidejä vain itse määrittämäsi kohderyhmän sisältä. Kohderyhmä kannattaa yleensä rajata tiukasti, jottei myyjiesi sähköposteihin tule turhia viestejä. Jos kohderyhmä ei rajata kunnolla, oikeat ja tärkeät liidit voivat jäädä huomioimatta.
Kohderyhmän voi rajata seuraavilla kriteerillä:
• halutun asiakasyrityksen liikevaihdolla
• henkilöstön määrällä
• toimialan perusteella
• sijainnin perusteella
• estolistan avulla

1. Kohderyhmän rajaaminen liikevaihdolla
Liikevaihto määritellään liikevaihtoluokittain. Voit määritellä liikevaihdolle alarajan ja ylärajan. Esimerkiksi kohderyhmä
luokista 2-4 tuo liidejä yrityksistä, joiden liikevaihto on välillä 200 000€ - 2 000 000€ vuosittain.

Luokka

Liikevaihto, € / vuosi

1
2
3
4
5
6

Alle 200 000
200 000 – 400 000
400 000 – 1 000 000
1 milj. – 2 milj.
2 milj. – 10 milj.
10 milj. – 20 milj.

7

Yli 20 milj.

2. Kohderyhmän rajaaminen henkilöstön määrällä
Henkilöstön määrä määritellään luokittain. Voit määritellä henkilöstön määrälle sekä alarajan että ylärajan. Esimerkiksi
kohderyhmä luokista 5-7 tuo liidejä yrityksistä, joiden palkkalistoilla on 50–499 henkilöä.

Luokka

Henkilöstön määrä

1
2
3
4
5
6
7
8

Alle 5
5–9
10 – 19
20 – 49  
50 – 99  
100 – 249  
250 – 499  
500 – 999

9

Yli 1 000
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3. Kohderyhmän rajaaminen toimialan perusteella
Toimialoja voi rajata kahdella eri tavalla: joko valitaan halutut toimialat tai sitten valitaan ne toimialat, jotka halutaan rajata
pois. Nämä kaksi tapaa ovat toisena poissulkevia, eli niitä ei voi käyttää samaan aikaan. Toimialat määritellään Tilastokeskuksen TOL 2008 toimialaluokitusten mukaan.
Luokituksiin voi tutustua netissä osoitteessa: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/910-2008/

Valkolistaus. Valitaan halutut toimialat, tarkoittaa, että määrittelette, mitkä toimialat sopivat asiakkaiksenne. Voitte
valita esimerkiksi vähittäiskaupan tai metsäteollisuuden.

Kieltolistaus. Valitaan mitä toimialoja ei haluta, tarkoittaa, että määrittelette, mitkä toimialat eivät sovi asiakkaiksenne.
Voitte rajata pois esimerkiksi julkisen hallinnon.
Esimerkki kohderyhmän rajauksesta valkolistauksella:
C Teollisuus
411 Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen
Kohderyhmän voi rajata millä tahansa tasolla, eli joko valita kokonaisia kirjainluokkia tai sitten yksittäisiä, todella spesifisiä
toimialoja.

			
			Kuva 1: Tilastokeskuksen TOL 2008 pääluokat.
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4. Kohderyhmän rajaaminen sijainnilla
Yrityksen päätoimipaikan sijainnin mukaan kohderyhmää voi
rajata sekä valitsemalla oheisen kartan mukaisista valmiista
alueista tai toimittamalla Bisnoden asiakaspalveluun listan
postinumeroista, jotka haluavat mukaan kohderyhmään.

5. Kohderyhmän rajaaminen estolistalla
Estolistalle voi lisätä listan Y-tunnuksia, jotka haluaa poistaa
liidien joukosta. Estolistalle lisätään tyypillisesti aktiivisesti ostavat asiakkaat, alihankkijat tai yhteistyökumppanit.

6. Useiden kohderyhmien luominen
Tarvitsetko sivuillesi useita kohderyhmiä, kuten isot teollisuusyritykset ja pienet mainostoimistot? Voit luoda useita
kohderyhmiä suoraan extranetin kautta.
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