Gäller fr o m 1 januari 2020

Adressköp
Vi hjälper dig att köpa aktuella adresser från marknadens bästa adressregister
över konsumenter och företag så att du ökar träffäkerheten för ditt ADR-utskick.
Med hjälp av olika variabler och livsstilsklassificeringar ringar du enkelt in dina
utvalda målgrupper.

Konsumentadresser
SPAR
Innehåller uppgifter om alla folkbokförda personer
i Sverige och du kan köpa adresser till i stort sett alla
över 16 år.
• Ur SPAR kan du välja bland olika selekteringsvariabler, till exempel inkomst, kön, ålder och var
man bor.
• Du kan dessutom prenumerera på förändringar
som sker i din kundbas, till exempel angående
vårdnadshavare med barn, från det att barnet
fyller 2 månader.
• Med conzoom kan PostNord hjälpa dig hitta nya
kunder, som liknar de du redan har.

Övriga företagsregister
Genom oss kan du även få tillgång till en rad andra
aktuella specialregister över företag, organisationer
och beslutsfattare.
Kontakta kundservice för mer information.

Bilregistret
Här hittar du detaljerad information om alla bilägare
och vilken bil de kör.

Miljöcertifierad distribution
PostNord är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och
dessutom kan vi redovisa tjänstespecifik miljödata
till kunder som önskar det.

Övriga konsumentregister
Det finns många olika slags register ute på marknaden idag. Vi vet vilka register som finns tillgängliga
både inrikes och utrikes och kan ge dig rådgivning när
du gör dina val.

Företagsadresser
Parad
Den snabbaste vägen att nå cirka 1 100 000
företag och cirka 1 800 000 befattningshavare i
Sverige.
Registret innehåller förutom adressuppgifter:
• Befattning
• Geografi
• Branschinformation
• Juridisk information
• Ekonomiska nyckeltal
• Detaljerade och dagsfärska marknadsdata över
företaget.

Leverans
Du väljer hur och när du vill ha adresserna.

Beställning
Kontakta din säljare eller kundservice för beställning.

Villkor
Särskilda villkor för denna tjänst hittar du på
postnord.se.
Allmänna villkor
För faktura- och avtalskunder gäller PostNords
Allmänna Villkor för Näringsidkare och andra organisationer, PAKN.
Villkoren finns på postnord.se/villkor och kan även
beställas från kundservice.
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