oferta dla firm

Bazy konsumenckie i biznesowe
Confronter to nie tylko porównywarka finansowa, ale przede wszystkim agregator danych.
Specjalizujemy się w świadczeniu usług z zakresu marketingu efektywnościowego.
W bazach danych posiadamy ponad milion rekordów
rekordów,, które we współpracy z naszym Contact
Center
enter na bieżąco weryfikujemy i wzbogacamy o nowe informacje. Codziennie pozyskujemy
też kilkuset nowych klientów.
Duże zbiory danych pozwalają nam na precyzyjny dobór grup docelowych na potrzeby
realizowanych kampanii, co przekłada się na zwiększenie ich efektywności
efektywności. W naszym
portfelu posiadamy
siadamy klientów z całej Polski, oferujemy przygotowanie danych w wybranym
segmencie oraz wolumenie.
Wszelkie dane są weryfikowane przy użyciu dostępnych narzędzi teleinformatycznych oraz
współpracy z Contact Center. Dostarczamy nie tylko bazę potencjalnych klientów, ale
również pewność otrzymania wybranego segmentu.

Oferujemy:





bazę potencjalnych klientów pod niemal każdy produkt,
tylko zweryfikowane dane
dane,
fachowe i indywidualne podejście,
wsparcie na każdym etapie współpracy.

Nasze bazy to bezpieczne i sprawdzone źródło informacji o Twoim potencjalnym kliencie!
Oferujemy dostęp do baz danych z wieloma kryteriami selekcji oraz danymi, które umożliwią
precyzyjny dobór grupy docelowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu
doświadczeniu, zdobytemu
w trakcie współpracy
ółpracy z naszymi kontrahentami, dostarczymy odpowiednie bazy danych
dopasowane do Twoich potrzeb.

Targetowanie może odbywać się m.in. w oparciu o dane na temat:





lokalizacji użytkownika
użytkownika,
jego wieku bądź płci,
zachowania użytkownika (reakcja na wysyłki wiadomości sms, wiadomości ee-mail,
kontakt telefoniczny),
zainteresowań produktowych
produktowych.

Szerokie możliwości targetowania pozwalają nam na pozyskanie niemal każdej informacji na
temat klienta. Stwarza to ogromną korzyść dla reklamodawcy - możliwość dotarcia z ofertą
do konkretnej grupy klientów
klientów.
Zapewniamy pełne bezpieczeństwo danych oraz gwarancję pozyskania ich w sposób legalny
i zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi.
Oferujemy wysokiej jakości bazy danych, które budujemy i przetwarzamy zgodnie z
wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), Ustawy o świadc
świadczeniu usług drogą elektroniczną
roniczną i Prawa
Telekomunikacyjnego.
Bazy posiadają wszelkie wymagane prawem zgody konsumenckie
konsumenckie,, które pozwalają
przetwarzać i udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim na potrzeby realizacji
kampanii marketingowych.
Jeśli liczy się dla Ciebie bezpiecz
bezpieczeństwo,
eństwo, wiarygodność oraz jakość, z pewnością jesteśmy
idealnym kontrahentem. Napisz do nas i dowiedz się, do ilu potencjalnych klientów możesz
mieć dostęp. Oferujemy atrakcyjne ceny i przede wszystkim wysoką jakość dostarczanych
rekordów!
Zapraszamy do kontaktu: wspolpraca@confronter.pl
wspolpraca@confronter.pl.

