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Teleadresowe bazy
danych FALCOM
zawierają sześć milionów
numerów NIP, aktywnych i
działających w przeszłości
podmiotów
gospodarczych. Ponad 30
milionów kodów PKD
zostało przypisanych do
zarejestrowanych spółek i
indywidualnych
działalności
gospodarczych, dla

których posiadamy ponad 5
milionów numerów
telefonów, w tym ponad 3
miliony numerów
komórkowych. Dysponujemy
1,5 miliona adresami e-mail
do polskich przedsiębiorców
oraz danymi dotyczącymi
wielkości zatrudnienia w
poszczególnych
podmiotach.

Dlaczego tylko niektóre firmy znajdują setki nowych klientów?
W jaki sposób wykonując proste czynności dotrzeć do tysięcy
klientów?
Jak skutecznie zwielokrotnić sprzedaż?
Oto szybki przepis na zdobycie grona nowych klientów

Baza danych „złotych”
numerów telefonów
komórkowych zawiera
ponad 800 tys. rekordów i
umożliwia bezpośrednie
dotarcie do
najważniejszych osób
decyzyjnych w
przedsiębiorstwach.
Przykładowe formaty
„złotych” numerów to:
X1XXXXXXX, 5XYXYXZXZ,
88XYXYXY8, 5XYXYXYZZ,
5XYXYXY88, 50XXYYYY5.
Filtrujemy dane na
podstawie kryteriów

podanych przez klienta
(np. dla wskazanej płci, z
wybranych miejscowości,
województw lub branż).
W razie potrzeby
dedulikujemy nasze dane
z informacjami zawartymi
w bazach danych
zamawiającego.
Rozwiązanie takie
pozwala na
optymalizację
ponoszonych kosztów
oraz maksymalnie skraca
czas pozyskania nowych
klientów.

ROK ZAŁOŻENIA 1993
Ponad ćwierć wieku
doświadczenia
Wykorzystując zasoby baz danych FALCOM
Doradztwo Gospodarcze, masz pewność co
do trafności, aktualności i rzetelności
otrzymanych informacji. Dzięki temu możesz
bez przeszkód stosować wybrane narzędzia
telemarketingu, SMS marketingu lub emailingu.

Program Kurier 3
przeznaczony jest do
współpracy z klientem
pocztowym Outlook
będącym integralną
częścią pakietu Microsoft
Office.

wygenerowanego listu email indywidualnych
informacji dotyczących
każdego adresata (np. imię i
nazwisko, nazwa, adres lub
data i rodzaj ostatniego
zamówienia).

Działanie programu
polega na powielaniu
stworzonego szablonu listu
elektronicznego do wielu
adresatów i umieszczaniu
jego kopii w skrzynce
nadawczej Outlooka.
Program umożliwia
wstawianie do tekstu
każdego

Szablon listu z którego
korzysta Kurier jest
przygotowywany w
Outlooku w bardzo szybki i
prosty sposób. Możliwe jest
zarówno wykorzystanie
formatowania HTML
(różnorodność formatów i
kolorów czcionki),
wstawiania grafiki oraz

dołączania załączników
jak również nadawania
ważności korespondencji
(wysoka/zwykła/niska)
oraz oznaczania jej
dodatkowymi flagami.
Następnie stworzony
szablon wystarczy zapisać
do pliku (z rozszerzeniem
*.oft lub *.msg), a
następnie zaimportować
go do Kuriera i jednym
kliknięciem powielić do
wskazanych adresatów.

Jeżeli chcesz znaleźć setki nowych klientów oraz skutecznie
zwielokrotnić sprzedaż swoich produktów lub usług to czekamy na
kontakt. Napisz do nas teraz!
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