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Kamelot radzi:
Jesteœ otwarty i zdeterminowany na sukces w bran¿y? 

Zacznij powa¿nie myœleæ o Internecie jak o kluczowej i sta³ej platformie komunikacyjnej z Twoimi Klientami. 
Dlaczego to takie wa¿ne? 

Sta³y dostêp do Internetu ma ju¿ w Polsce prawie 65 % ludnoœci 
(stan aktualny na 2010 rok) - to jest ogromny potencja³ dla rozwoju Twojej firmy! 

Poszerz swoje horyzonty sprzeda¿owe! 
Zacznij informowaæ internautów o swoim istnieniu - po prostu zainwestuj w mailing!
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MAILING KAMELOT.PL

E-mailing to narzêdzie proste, skuteczne i tanie!

Opis Bazy Danych

Koszt wys³ania oferty do 1000 potencjalnych odbiorców/klientów to 300 z³ netto.
Koszt przygotowania kreacji mailingu to 500 z³ netto.

Jako jeden z najwiêkszych w³aœcicieli baz danych od wielu lat tworzyliœmy 
jedna z najwiêkszych w Polsce bazê firm i instytucji publicznych.

Obecnie jesteœmy w posiadaniu ponad 1 400 000 adresów.
Wszystkie rekordy posiadaj¹ adresy i co najmniej jeden numer telefonu.

Dziêki nie przerwanemu zbieraniu danych, baza jest ca³y czas aktualizowana 
i uzupe³niana o nowe dane. 

Ca³oroczne ankietowanie pozwala osi¹gn¹æ blisko 100% aktualnoœæ danych.

Dziêki z³o¿onoœci ankiety mo¿emy w celu wyszukania odpowiedniej firmy 
u¿yæ wielu kryteriów jak równie¿ danych szczegó³owo opisuj¹cych firmê:

1.    nazwa
2.    bran¿a
3.    miejscowoœæ
4.    powiat
5.    województwo nowe i stare
6.    adres strony www i adres e-mail
7.    godziny otwarcia
8.    zasiêg dzia³ania
9.    NIP, regon i rok za³o¿enia
10. liczba samochodów ciê¿arowych i osobowych
11. i inne.
12. profil dzia³alnoœci
-          produkcja
-          handel
-          us³ugi

Jako firma kamelot.pl zajmujemy siê udostêpnianiem bazy danych 
firm i instytucji. Jak równie¿ od niedawna wprowadziliœmy us³ugê mailingu.

Jeœli byliby Pañstwo zainteresowani bli¿szymi informacjami, przygotowaniem zestawienia, 
wycen¹ bazy to proszê o kontakt.

Dziêki tak skonstruowanej bazie mo¿emy odpowiedzieæ na najbardziej szczegó³owe
 Pañstwa zapytania !

WSTEP,

13.  obroty w przedzia³ach:      zatrudnienie:
-          0 – 0,1 mln                 - 1
-          0,1 – 1 mln                 - 2 – 5 osób
-          1 – 5 mln                   - 6 – 10 osób
-          5 – 15 mln                  - 11 – 20 osób
-          15 – 50 mln                 - 21 - 50 osób
-          50 – 100 mln               - 51 – 100 osób
-          Powy¿ej 100 mln          - 101 – 250 osób
- powy¿ej 250 osób
 
14. osoby kontaktowe
15. forma prawna
16. forma w³asnoœci
17. eksporter czy importer
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Brakuje Ci spójnej i bie¿¹cej komunikacji z Twoimi klientami? 
Chcesz zachêciæ innych do Twojej marki? 

Chcesz szybko ale w nietuzinkowy sposób poinformowaæ o aktualnych wydarzeniach w Twojej firmie? 
Zainwestuj w mailing internetowy!

- skutecznoœæ: trafiasz z ofert¹ do konkretnej grupy wczeœniej zdefiniowanych adresatów
(podzia³ adresatów ze wzglêdu na: wiek, p³eæ, zainteresowania, miejsce zamieszkania, dochody etc.)

- elastycznoœæ: swobodnie zmieniasz adresatów, treœæ i szablony graficzne maili
- rentownoœæ: niski koszt dotarcia do klientów w porównaniu z kolporta¿em adresowym

- dyspozycyjnoœæ: swobodny zdalny dostêp do bazy z poziomu przegl¹darki internetowej (wymagany dostêp do Internetu) 
- transparentnoœæ: œledzisz na bie¿¹co statystyki wysy³ania poprzez potwierdzenia odbioru wiadomoœci 

- intuicyjnoœæ: rozwi¹zania antyspamowe pomog¹ Twoim mailom dotrzeæ do skrzynki odbiorczej Klienta a nie do dzia³u SPAM
- 

- do poszukiwania nowych odbiorców Twoich produktów/us³ug (mailing adresowy z targetowaniem)
- do informowania (wybranej rzeszy) klientów o promocjach/rabatach/upominkach/konkursach z nagrodami 

nowych produktach/us³ugach etc. 
(newslettery, mailing adresowy z targetowaniem, mailing bezadresowy)

- do marketingu i autopromocji firmy (akcje spo³eczne, akcje charytatywne, wyró¿nienia 
w rankingach biznesowych, patronaty,

 szkolenia, konferencje etc)
- do przeprowadzania badañ i ankiet marketingowych w danej bran¿y produktów/us³ug

- do budowania sta³ej wiêzi z klientami
- do budowania w³asnej dynamicznej bazy mailingowej

Specjalnie dla Ciebie stworzymy profesjonalny szablon mailingu, dziêki któremu szybko, tanio i skutecznie przeœlesz informacje 
do kluczowych klientów, dostawców i partnerów. 

Dysponujemy w³asnym zapleczem do kampanii meilowych, nie korzystamy z us³ug innych firm - podwykonawców

Mo¿liwoœci mailingu s¹ nieocenione:

Do czego mailing internetowy mo¿e Ci siê przydaæ:



WyobraŸ sobie tropikaln¹  pla¿ê po³o¿on¹ w zacisznej lagunie. 
WyobraŸ sobie, ¿e siedzisz na brzegu morza, a fale ³agodnie omywaj¹ 

Twoje stopy... 
WyobraŸ sobie, ¿e wysy³anie mailingu mo¿e byæ równie przyjemne. 

Wystarczy, ¿e skorzystasz z  Mail, profesjonalnego, 
prostego w obs³udze i przyjaznego systemu mailingowego.

Dziêki efektywnemu systemowi zarz¹dzania kampaniami i odbiorcami 
pomaga bezb³êdnie trafiæ  z wybran¹ wiadomoœci¹ do konkretnej grupy 

adresatów wydajne serwery o wysokiej przepustowoœci zapewniaj¹ 
skuteczne i szybkie dotarcie do Twoich klientów. 

Prosta obs³uga i funkcjonalny interfejs gwarantuj¹
bezproblemowe poruszanie siê po systemie wygodny i rozbudowany 

panel administrowania treœci¹, sprawia, ¿e kampania elastycznie 
dopasowuje siê do Twoich potrzeb zaawansowana wyszukiwarka 

i obszerna pomoc u³atwi¹ b³yskawiczne odnalezienie ¿¹danej treœci
 i rozwiej¹ wszelkie niejasnoœci.

Ju¿ teraz dajemy Ci szansê zapoznania siê z systemem  Mail. 
Dowiedz siê czym jest e-mail marketing, poznaj bli¿ej system  Mail 

oraz jego cennik klikaj¹c na jeden
 z poni¿szych przycisków. 

Fala mo¿liwoœci jest tu¿ tu¿.
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WyobraŸ sobie tropikaln¹  pla¿ê ppppppo³o¿oooooon¹ wwwwww zacccccciiiiisznej lagunieeeeee.. 
WyobraŸ sobie, ¿e siedzisz na brzeguuuuuu mmmmmmmorzzzzzzaaaaaa, a ffffffaaaaaale ³agggggggodnie omywwwwwwaaaaj¹ 

Twoje sssssstopy........ 
WyobbbbbrrrrraaaaaŸŸŸŸŸ sssssoobbbiiiee, ¿¿¿ee wwyyssyy³³³aanniiiee mmaaiiiiiiillingu mmmmmmo¿e byææææææ rówwwwwwwnie przyjemne. 

Wystarczy, ¿e skorzystaszz z  MMMMMMaaaaail, profesjoonnnnnnalnego, 
prostego w obs³udze i przyjazzzneggggggooooooo systemu maaaaaailingowego.

DDDDDziêki efektywnemu systemoowwwwwwwiiiiiii zzzzzzarzzzz¹¹¹¹ddddddzzzzzzaaaaaaaniiiia kampaaaaaaniami i odbiorcaaamiiiiii 
pooomaga bezb³êdnie trafiæ  z wwwwwwwwybrrrrrraaaaaannnnnnn¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ wiadomoœci¹¹¹¹¹¹ do konkretnejj gggruppp

adresatów wydajne serwwweeeeeeryy o wysokiej przepustowooooooooœœœcccccci zapewwwnnniaj¹ 
skuteczne i szybbbbbbbkieeeeee ddddddotarcie do Twoichhhhhhh klientóóów. 

Prosta obs³ugaaaaaaa iiiiii funnnnnnnkkkkkccjonalny interfejs ggggggwwwwarannnnntuuujjj¹¹¹
bezproblemowe poruszzzzzzaaaaanie siê po syyyyyyssssssttemie wygggggoooooodny i rozbudowany 

panel administrowaniaaaaaa treœci¹, sprrrrrrraaawwwwwwwia, ¿e kampaniaaaa elastycznie 
dopasowuje siê do Twwwwwoooooooooiiiiiiccccch potrzeb zaawansowana wwwwwyysszzuuuuuuukiwarka 

i obszerna pomocccccc uuuuu³³³³³³atwwwwwwiiiiii¹¹¹¹¹¹ b³yskawiczne odnalezienie ¿¹daaaaaanej treœci
 i rozwwwwwiiiieeeeej¹ wszelkie niejasnoœci.

Ju¿ teraz dajemy Ci szansêêêêê    zzzzzzaaaaaapoznania siê z sysssssstttttteeeeeememmmmm  MMMaaaaail. 
Dowiedz siê czym jeeeeest e-mail maaaaaarketing, poznaj bli¿ej system   Mail 

oraz jjego cennnnnnnikkkkkkk klikaj¹c na jeden
 z poni¿sssssszychhhhhh przycisków. 

Falaa mo¿liwoœœci jest tu¿ tu¿.



Cennik 
Mailingu

CENNIK

PAKIETY

ilosc wys³anych e-maili w miesi¹cu abonament miesiêczny cena za e-maila poza abonamentem

MAILINIG

MAILINIG

5000

adresowy - zawiera nazwê firmy, adres, bran¿e i woj. – mo¿na wys³aæ ofertê

 telefoniczny - zawiera nazwê firmy, telefon, bran¿e i woj. - mo¿na zadzwoniæ

 teleadr. – zawiera nazwê firmy, adres, telefon, bran¿e i woj. - mo¿na zadzwoniæ, wys³aæ ofertê

 e-mail - zawiera nazwê firmy, e-mail, bran¿e, woj. lub miasto - mo¿na wys³aæ e-mail

dane dodatkowe – mo¿liwoœæ dodania do ka¿dego pakietu dowolnych danych

0.04 z³5000

I

II

III

IV

V

150 z³

20 000 240 z³ 0,03 z³

40 000 390 z³ 0,025 z³

100 000 540 z³ 0,020 z³

200 000 940 z³ 0,0017z³

400 000 1340 z³ 0,015 z³

800 000 1640 z³ 0,014 z³

1 200 000 1940 z³ 0,012 z³

2 000 000 2440 z³ 0,010 z³
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Cennik 
Mailingu

Format  i udostêpnianie baz:

Pliki tworzone w formacie Excel, Access, plik tekstowy, wysy³ane zgodnie z ¿yczeniem klienta 
e-mailem, na CD, mo¿liwoœæ drukowania w pakiecie adresowym w postaci nalepek 

(p³atne 0,05  z³ za etykietê)  lub w postaci wydruku.

Wykorzystanie:

Baza danych jest udostêpniana do jednorazowego wykorzystania.
Jednorazowe wykorzystanie  oznacza skorzystanie tylko raz z ka¿dej z form kontaktu 

(poczta, telefon, faks, email) zale¿nie od pakietu.
         Np.: w przypadku pakietu teleadresowego oznacza to 1 kontakt pocztowy 

         i 1 kontakt telefoniczny (osi¹gniecie odpowiedzi tak lub nie).
 

Wielokrotne wykorzystanie oznacza mo¿liwoœæ wykonania kontaktu w iloœci okreœlonej 
w zamówieniu. Baza mo¿e byæ wykorzystana tylko na w³asny u¿ytek.

 
W celu sprawdzenia wykorzystania bazy danych umieszczane s¹ w przesy³anych danych adresy          

kontrolne.

 Gwarancja

                   Dajemy 95% gwarancji na poprawnoœæ danych teleadresowych w okresie 3 miesiêcy od daty 
przekazania  danych b¹dŸ od daty ostatniej aktualizacji.

Cena za jeden rekord.

         Wycena pakietów z danymi dodatkowymi przeprowadzana jest indywidualnie 
na potrzeby klienta
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    jedna op³ata abonamentowa
    zadnych ukrytych kosztów

    brak op³at za bazê danych i rozpoczêcie kampanii
    pod³¹czenie formularza na stronie – GRATIS

    instalacjê formularza na stronie WWW
    konfiguracjê aplikacji dla potrzeb klienta

    sta³¹ opiekê doradców
    zdalny dostêp z dowolnego komputera (po zalogowaniu)

    wydajne serwery Mail
    wysoki poziom zabezpieczeñ

    mozliwosc nadania indywidualnych uprawieñ dostêpu

Dodatkowo istnieje mozliwosc zaprojektowania profesjonalnego 
szablonu mailowego – 

juz od 300 z³

To proste i przejrzyste zasady rozliczania:

W ramach kazdego abonamentu zapewniamy:

Zasady
Mailingu

,

, ,

,
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    jedna op³ataaa abbbboooonnnnaaaaammmmmentowa
    zadnyycchh ukrrryyytyyyychhhhh kkkkkosztów

    brak op³at za baazzê ddaanyycccchhhh iiii rrrrrooooozpoczêcie kkkampanii
    pod³¹czeniee fformullarza na stronie – GGGRRRRAAATTIIISAAAA

    innstalacjjjjjê formularza na stronie WWWWWWWWWWW
    konfigguracjê aplikacji dla potrzeb klieeeeennnnnttttta

    sta³¹ ooooopppiiiiieeeeekê doradców
    zdalny dostêpp z dowolnnnnnegooooo komputera (po zalogowaniu))

    wydaaaaajne ssssserwery Mail
     wysoki pppppoziooooom zabezpieczeñ

    mozliwoscc nnadania indddddyyywwwwwiiiiidualnych uprawieñ dostêpuu

Dodatkoowwoo iistnieje mozliwosc zaprojektowania profesjonalnego 
szablonu mailowego – 

juz od 

,
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PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

AGENCJA REKLAMOWA KAMELOT

42-400 ZAWIERCIE

UL. OBR. POCZTY GD. 20 s

NIP: 649-20-76-117

REGON:  277659365

Kamelot S.C.

Dane FIRMY:

Dane 

teleadresowe:

WWW.KAMELOT.PL

E-MAIL: BIURO@KAMELOT.PL

TEL.: 32 672 49 76

200 ss

7

659365

AIL: BIURO@KAMELOT.PLLL

TEL.: 32 672 49 76

W razie jakichkolwiek pytañ b¹dŸ w¹tpliwosci,a takze 
w celu z³ozenia zamówienia prosimy o kontakt z :

,

Numer konta   76 1050 1168 1000 0022 7519 1688 facebook.com/KamelotPL

Wygrywaj z nami na:

@@

Tomasz Za³êcki 

514 685 432 

tomasz@kamelot.pl


