Adressenbestanden en e-mailadressen in de Bouw kopen
Indien u een adressenbestand of een e-mailadressen bestand koopt als vertrekpunt voor uw marketing dan is
een goede afstemming op uw producten of diensten gewenst.
Onbedoeld is dit echter vaak de zwakste schakel in een effectieve en succesvolle marketingcampagne.
Hoe komt dat? Leveranciers van adressen gebruiken als bron het handelsregister van de KvK. De bestanden
suggereren meer dan ze kunnen waarmaken.
Grootste boosdoener zijn de weinig gedifferentieerde SBI codes. Te veel verschillende bedrijvigheden en
specialisaties tezamen in één SBI code maakt het vaak onmogelijk om een relevant bestand te selecteren.
Doelgerichte acquisitie wordt daardoor onnodig kostbaar en inefficiënt.
TMC beschikt over een eigen database die niet gebaseerd is op de Kamer van Koophandel. Wij hebben een
aantal oplossingen ontwikkeld om een kwalitatief beter adressenbestanden te kunnen leveren.
Ten dele geautomatiseerd, de rest is mensenwerk. Doorgaans met een veel kleiner naar ook veel relevanter
bestand als resultaat.
Hoe doen we dat? Slimme automatisering helpt, maar ook het gebruik van meer van 350 bronnen en het internet.
Maatwerk dus en dientengevolge vaak met een levertijd. Uw geduld wordt echter beloond met kwaliteit. Duurder,
maar de besparing op uw marketingkosten is vaak aanzienlijk.
Adressenbestanden en e-mail adressenbestanden in de bouw
Adresbestanden van en ontwerpers, ingenieurs
en architecten in de bouw
Architecten
Interieurarchitecten
Ingenieursbureaus bouwkundig
Ingenieursbureaus civieltechniek (GWW oftewel
Grond, Weg en Waterbouw)
Installatie- adviesbureaus Werktuigbouw
Installatie- adviesbureaus Elektrotechniek
Bouwadviesbureaus
Constructeurs
Bestekschrijvers
Stedenbouwkundigen, planologen en l
Landschapsarchitecten
Adressen op specialismen van architecten,
ingenieurs en ontwerpers
Restauratie
Renovatie
Utiliteitsbouw
Bedrijfsgebouwen
Zorggebouwen
Scholen
Kantoren
Brandveiligheid
Woningbouw
Bestekschrijver
STABU licentiehouder
Constructeur
Bouwmanagement/ bouwadvies
Stedenbouw/ Landschapsarchitectuur/ Planologie
Vastgoedbeheer/ mjop
Contactpersonen en functies van architecten en
ontwerpers e.a. voorschrijvers

Directeur
Architect
Bestekschrijver
Projectleider, projectmanager
of projectarchitect
Ontwerper, BIM modelleur of Cad tekenaar
Constructeur, Ingenieur
Adresbestanden van afnemers in de bouw -en
installatiebranche
Bouwbedrijven / Aannemers B&U
Aannemers GWW
Interieurbouwers
Projectinrichters
Klusbedrijven
Dakdekkers
Tegelzetters
Schilders
Glaszetters
Schilders tevens Glaszetters
Afbouwbedrijven (plafond en wand)
Afnemers installatiebranche
(Technisch) vastgoedbeheerders
Installateurs allround (E + G/ W)
Loodgieters/ Installateurs G/ W
E- Installateurs of Elektriciens
Of installateurs elektrotechniek
W- Installateurs
Vloerenleggers
Installateurs, klussenbedrijven en aannemers op
specialismen; voorbeelden

Renovatie en transformatie
Restauratie
Bedrijfsgebouwen
Kantoren
Woningbouw
Schoolgebouwen
Zorggebouwen
Vastgoedonderhoud bouwkundig
Vastgoedbeheer
Industriebouw
Bouw en installatie
Badkamerrenovatie
Sanitair plaatsen
Dakwerkzaamheden zoals dakgoten, hwa, zink etc
Loodgieterwerk

Contactpersonen en functie van afnemers in de
bouw -en installatiebranche
Directeur
Projectleider of projectmanager
Inkoper
Werkvoorbereider
Calculator
Projectontwikkelaar

Afwerking binnen
Afwerking en montage buiten
Afbouw
Gevelrenovatie
Plaatsen van zonnepanelen
Gevelbouw
Dakrenovatie
Schilderwerk
Stukadoorswerk
Plafond en tussenwanden plaatsen
Metselwerk
Tegelzetten
Betonherstel of renovatie
Koeltechniek
Brandveiligheid
Brandpreventie
Zonnepanelen plaatsen
Luchtbehandeling/ Ventilatie
Verwarming
Cv ketel
Radiatoren
Vloerverwarming
Rioolreiniging
Rioolaanleg
Bestrating
Installatietechnisch vastgoedonderhoud

Adresbestanden van Opdrachtgevers in de
bouw

Adresbestanden van
Leveranciers in de bouw –en installatiebranche
Fabrikanten en importeurs van bouw –en installatie
materialen

Projectontwikkelaars en
Aannemers tevens projectontwikkelaar zijn
Woningbouwverenigingen
Woningcorporaties
Vastgoedbeheerders
VVE beheerders
Gemeenten
Onderwijsinstellingen
Zorginstellingen zoals ziekenhuizen en verpleeg en
verzorgingshuizen
Contactpersonen en functie van opdrachtgevers
In de bouw
Directeur of manager
Manager wonen
Manager onderhoud
Facilitair manager
Hoofd technisch dienst
Projectontwikkelaar
Projectmanager

De lijst is vanwege de overzichtelijkheid niet uitputtend en wij kunnen ook specifiek voor uw producten of
bedrijf selecties samenstellen.
Geïnteresseerd? Bel of mail ons even.
TMC marketing
0593-380083
www.tmcmarketing.nl
info@tmcmarketing.nl

