
EBR yritystiedot 

Euroopasta 

Eurooppalaiset kauppakumppanisi yhdessä paikassa  

”Tiedothan tulevat yhtä kätevästi 

kuin suomalaisyrityksistä.” 

Laajeneva Euroopan kattava yritystietokanta 
European Business Register EBR tuo käyttöösi 20 miljoonan 

eurooppalaisyrityksen tiedot vajaasta 30 eri maasta. Tällä 

hetkellä EBR kokoaa 26 eri maan kansallisisten rekisterien 

viralliset yritystiedot yhteen järjestelmään, missä ne ovat 

käytettävissä reaaliajassa.  

EBR on hyödynnettävissäsi Asiakastiedon palvelussa yhtä 

kätevästi kuin kotimaisten yritysten tiedot, joten Asiakastiedon 

EBR-yhteydellä nopeutat eurooppalaisten 

bisneskumppaneiden arviointia. 

Vertaile eri yrityksiä vakiomuotoisilla raporteilla 
EBR tarjoaa viittä eri vakiomuotoista tietokokonaisuutta 

yrityksistä.  Yrityshaulla varmistut, onko yritys olemassa ja 

maasta riippuen voit hakea talous- ja vastuuhenkilötietoja 

päätöksentekosi tueksi.  

Asiakastiedon EBR-yhteys tuo sinut nopeimmin Euroopan 

yritystiedon lähteelle ja tehostaa kansainvälisen 

kaupankäynnin päätöksentekoa.   

Milloin EBR-yrityshakua kannattaa käyttää?  
Jokaisen kauppakumppanin rekisteröinti ja olemassaolo 

kannattaa tarkistaa EBR-yrityshausta. Kun kyseessä on isompi 

kauppa tai sopimus, Asiakastiedon kautta saat yrityksistä myös 

laajempisisältöisiä BIGNet-luottokelpoisuusraportteja.  

Reaaliajassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käytä Asiakastiedon EBR-yhteyttä, sillä 
• saat nopeimmin eurooppalaisen kauppakumppanisi  

rekisteröintitiedot ilman erillistä käyttäjä- tai 

laskutussopimusta. 

• vertailet eri yrityksiä vaivattomammin vakiomuotoisilla 

raporteilla. 

• voit täydentää tarvittaessa EBR:n tarjoamaa tietoa 

Asiakastiedon BIGNet-luottokelpoisuusraporteilla, joita on 

saatavissa yhteensä 14 eri maasta. 

EBR:stä saat käyttöösi seuraavia raportteja 
• Yrityksen perustiedot: mm. osoite- ja yhteystiedot sekä 

toimialatiedon 

• Vastuuhenkilöt, kuten hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat 

ja muut yrityksen edustajat 

• Tilinpäätöstiedot syvempään yrityksen arviointiin 

• Rekisteridokumentit kuten Yhtiöjärjestykset, vuosi-

ilmoitukset, rekisteröintitodistukset 

• Saatavuus vaihtelee maittain! Katso päivitetty listaus eri 

maiden raporttitarjonnasta osoitteessa 

www.asiakastieto.fi/pdf/EBR.pdf 



 

EBR-yhteys Asiakastiedon Sopimusasiakkaan 

palvelussa 
 

EBR on saatavillasi kätevästi verkkopalvelussamme muiden 

online-tietojen rinnalla:       

EBR European Business Register 

BIGNet Nordic 

BIGNet Europe 

Viron luottotiedot yrityksistä ja henkilöistä 

 

 

 

 

EBR:n 25 maata: 
 

Itävalta, Belgia, Tsekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, 

Saksa, Gibraltar, Guernsey, Irlanti, Italia, Jersey, Latvia, 

Liettua, Luxembourg, Makedonia, Malta, Alankomaat, 

Norja, Serbia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Iso-Britannia 

 

Hinta 
Katso erillinen hinnasto. Raporteista veloitetaan vain käytön 

mukaan, erillistä kuukausi- tai muuta kiinteää veloitusta ei ole. 

Lisätietoja vastuumyyjältäsi tai 

asiakaspalvelusta: Puh. 010 270 7200, 

asiakaspalvelu@asiakastieto.fi 

 

Suomen Asiakastieto Oy | Hermannin rantatie 6, PL 16, 00581 Helsinki | Puh: 010 270 7000 | Faksi: 010 270 7338 | Y-tunnus: 0111027-9 

www.asiakastieto.fi 

Asiakastiedosta kätevästi eurooppalaisyritysten EBR- ja luottotiedot 
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