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Inmiddels ‘ex-startup’ van 5 jaar met 34 mensen in Groningen / Amsterdam / SF

Wie we zijn
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Wie zijn wij

๏ Een 5 jaar oude ‘startup’

Al in 2009 begonnen als een SEO dienst Lipperhey.com en 

onder die vlag doorontwikkeld tot Dataprovider. In 2012 

hebben we de naam veranderd in Dataprovider.com omdat 

dat precies was wat we doen.  

๏ 34 mensen met een gemiddelde leeftijd van 27,3

Dataprovider is een relatief jong bedrijf waar voornamelijk 

developers en data scientists werken.

๏ Groningen, Amsterdam en San Fransisco

Het volledige development team zit in Groningen 

(MediaCentrale). Daarnaast hebben we ook                        een 

vestiging in Amsterdam (TQ)                                            en 

support in San Fransisco.
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We indexeren het internet en structureren de data.

Wat doen we
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๏ Indexeren het web en structureren de data

Elke maand indexeren we ruim 300 miljoen domeinnamen uit 50 

verschillende landen. Van elke website indexeren we 10-20 

pagina's die we samenvatten in bijna 170 variabelen.

๏ Ruim 5 jaar historie

Elke maand updaten we al onze data. Sinds de start van 

Dataprovider bewaren we elke samenvatting van elke website. 

Het resultaat is een gestructureerde, doorzoekbare database met 

5 jaar historie.

๏ Olie voor grote bedrijven

Onze data werkt als olie voor grote bedrijven. Ze gebruiken het 

voor marktsegmentatie, analyses, leadgen en voor het verrijken 

van klantprofielen. 

Wat doen wij?
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Een website is een mini-databron.

Websites
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Website als mini-databron
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Website als mini-databron
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Een website word samengevat in 170 variabelen.

Variabelen



Hosting Technical Content eCommerce Marketing

IP Addresses SEO score Company name Online store Economic footprint

DNS Records Technical evaluation Addresses eCommerce probability Activity

Hosting company Scripting language Phone numbers Shopping Cart System Estimated site Traffic

Hosting country CMS TAX and Bankdetails Trustmarks Social Media Usage

SSL certificate HTML version Company description Delivery Services Social Media Profiles

Webserver Generators Products and services Payment methods Live Chat Software

Registrar Mobile version Languages Payment Service providers Analytics software

Operating system RSS Feed Number of pages found Currencies Ad Networks

Load time Login Job openings Average prices Heartbeat

Ruim 170 variabelen
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Wat kun je met al die gestructureerde data doen?

En dan?
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Even inkomen met een voorbeeld van hoe het Nederlandse internet eruit ziet.

Voorbeeld 1: Nederland
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Ken je klant

๏ Privacy sensitive websites zonder SSL (upsell)

๏ Wel geregistreerd maar niet bij ons gehost (upsell)

๏ Aanbieding voor alle webdesigners (upsell)

๏ Managed Wordpress verkopen aan oude versies (growth)

Jarenlang is het internet vanzelf gegroeid. Nu er meer verzadiging is moeten we 

uitkijken naar nieuwe inkomsten uit andere producten. Om extra producten aan te 

bieden moet je je klanten kennen en weten wat ze nodig hebben.
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Klantvoorbeeld: Privacy sensitive websites beveiligen met SSL.

Voorbeeld 2: SSL
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Klantvoorbeeld: domain wel geregistreerd maar niet bij ons gehost.

Voorbeeld 2: Hosting
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Klantvoorbeeld: Hosting aanbieding voor webdesigners die al klant zijn.

Voorbeeld 3: Aanbieding
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Klantvoorbeeld: Managed Wordpress aanbieden aan oude installaties.

Voorbeeld 4: Wordpress
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Vragen naar aanleiding van deze presentatie? Stel ze.

Vragen
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