oferta dla firm

Kim jesteśmy?
Działamy na rynku od czerwca 2015 roku jako nowoczesna porównywarka finansowa, dzięki
której można szybko porównać dostępne na rynku oferty finansowe. Tworzymy również bazę
wiedzy we współpracy ze specjalistami w zakresie finansów pod postacią bloga
bloga, gdzie na
bieżąco publikujemy
emy rozbudowane art
artykuły odpowiadające na pytania użytkowników,
żytkowników,
rankingi finansowe oraz cykle poświęcone sposobom oszczędzania, zarządzania budżetem
domowym i rozliczeniom podatkowym. Zajmujemy się także marketingiem
efektywnościowym, prowadząc setki kampa
kampanii online nastawionych na pozyskanie
zainteresowanych konkretnymi ofertami klientów dla naszych Kontrahentów.

Nasze produkty

E-mail Marketing
E-mail
mail marketing ma coraz więcej zwolenników. Wiele osób przekonało się
się, jak w szybki,
efektywny i niedrogi sposób można pozyskać nowych i utrzymać aktualnych klientów,
wykorzystując do tego systemy mailingowe.
Kampanie mailingowe to w dalszym ciągu najskuteczniejsza forma komunikacji
marketingowej, realizowanej drogą internetową. Nie należy się więc dziwić, że zaraz po
generowaniu leadów to właśnie ee-mail
mail marketing jest kolejnym chętnie wybieranym
narzędziem marketingowym.

Dostępne bazy:

Baza B2B - w naszej ofercie posiadamy aż 550 tysięcy
danych kontaktowych przedsiębiorstw zarejestrowanych
na terenie Polski.
olski.

Baza B2C – możemy przeprowadzić wysyłkę do ponad 800 tysięcy kont
mailowych, które należą do osób prywatnych
prywatnych.

Wysyłka SMS
Kampanie SMS uznaje się za najbardziej bezpośrednią formę
e-marketingu.
marketingu. Komunikaty reklamowe SMS skutecznie działają na
odbiorców ze względu na charakter perswazyjny. Do głównych zalet
wysyłki SMS należy szybkość real
realizacji
izacji oraz niski koszt. Kampanie SMS
gwarantują, iż prawie wszyscy odbiorcy zapoznają się z treścią
przesłanego komunikatu!
Dobrze dobrana baza SMS jest kluczem do sukcesu kampanii, dlatego w ramach naszej usługi
klient otrzymuje możliwość precyzyjnego określenia grupy odbiorców, do któ
której zostanie
skierowana reklama. Przygotowaniem
rzygotowaniem wiadomości i jej wysyłką zajm
zajmuje się nasz zespół
specjalistów. W końcowej fazie kampanii wysyłamy Kontrahentowi raport podsumowujący
zakres działań i ich efektywność.

Wzbogacanie bazy danych
Wzbogacanie to proces uzupełniania rekordów baz danych o dodatkowe i brakujące
informacje. Uzupełnianie danych odbywa się w oparciu o proces porównania określonych
danych w rekordach. Informacje zawarte w naszych bazach pozwalają na opisanie wielu
rekordów, dzięki czemu jesteśm
jesteśmyy w stanie wzbogacić rekordy z Państwa baz o:






adresy zamieszkania,
numery telefonów,
adresy e-mail,
zgody na przetwarzanie danych
danych,
inne informacje (np. posiadanie samochodu, zainteresowanie danym produktem czy
wykształcenie i pozycja zawodowa)
zawodowa).

Proces wzbogacania informacji pozwala dostarczyć przydatn
przydatnee dla przedsiębiorstw informacje
na temat klientów oraz otwiera nowe możliwości kontaktu z nimi. Wiele przedsiębiorstw
posiada bazy niezawierające
zawierające istotnych informacji
informacji, co powoduje, że nie mogą wykorzystać
wykor
odpowiednio jej potencjału.

Generowanie leadów
Pozyskiwanie leadów to kluczowy element wpływający na wysokość sprzedaży firm, których
działalność polega na sprzedaży usług lub towarów
towarów. Firmy próbują pozyskiwać leady na
własną rękę, jednak często bezskutecznie. Jesteśmy tego świadomi, dlatego wychodzimy im
naprzeciw, oferując profesjonalne rozwiązania. W
Wykorzystując
ykorzystując nasze technologie, możesz
precyzyjnie określić profil klienta
klienta, którego szukasz.
Wieloetapowe filtrowanie klientów poz
pozwala na dotarcie tylko do tych osób, które
potwierdzą chęć skorzystania z Państwa oferty.
Jak to działa?
1. Rozpoczynamyy kampanie online mające na celu pozyskiwanie leadów.
leadów
2. Zainteresowane osoby zostawiają swoje dane kontaktowe na dedykowanej
stronie z formularzem kontaktowym
kontaktowym.
3. Po wypełnieniu formularza potencjalni klienci zostają skierowani
kierowani na stronę
z podziękowaniem.
4. Dobieramy bazę osób
osób, które mogą być zainteresowane danym produktem lub
usługą.
5. Przekazujemy informacje o Państwa produkcie
produkcie.
Zainteresowała
ała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z naszym działem handlowym, który
przygotuje wycenę i przedstawi możliwości przeprowadzenia kampanii dostosowane
dostosowanej do
potrzeb Twojej firmy. Oferujemy atrakcyjne ceny i przede wszystkim efektywne kampanie
marketingowe.

Zapraszamy do kontaktu: wspolpraca@confronter.pl

Nasi klienci

