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Využitím Direct Mailingových služeb můžete mít výdaje na kam-
paň a celý její průběh pod kontrolou. Zajistíme vše od výběru 
adres a přípravy zásilek až po hromadnou rozesílku za zvýhod-
něné ceny.

CELÁ KAMPAŇ 
NA JEDNOM MÍSTĚ

Díky dlouholetým zkušenostem 
s databázemi vám můžeme pomoci 
s výběrem vhodných adres pro 
obeslání, nebo pročištěním a přípravou 
vámi dodané databáze. 

Následný tisk, balení a rozesílání 
zásilek je pro nás samozřejmostí. 
Náklady na celou kampaň budou nižší, 
než když si vše budete realizovat sami.

KAMPAŇ PRO VŠECHNY 
Zpracováváme rozesílky od malého 

počtu zásilek v řádu stovek kusů 
až po velké zásilky čítající statisíce 
rozesílaných zásilek. Vše je možné 
zabalit do fólií dle vašeho výběru, vložit 
do klasických obálek a polepit štítky 
nebo potisknout obálky vaším logem 
a adresou. Samozřejmostí je možnost 
personalizace textu.

DIRECT MAILING 
POMÁHÁ
 • při zavádění nových produktů: 

Informujte potenciální a stávající 
zákazníky, že na trh vstupujete 
s novým produktem nebo službou.

 • jako podpora obchodního týmu: 
Rozešlete letáky a katalogy obsahu-
jící odpovědní lístek. Odpovědi pro 
vás zpracujeme a předáme vašim 
obchodníkům databázi poten-
ciálních klientů. Prostřednictvím 
telemarketingu vám domluvíme 
schůzku nebo zajistíme telesales.

 • s oslovením stávajících zákazníků: 
Péče o stávající zákazníky je stejně 
náročná, jako získávání nových. 
Připravíme a rozešleme personalizo-
vané zásilky přímo vašim stávajícím 
zákazníkům a informujeme je o va-
šich nových službách a produktech 
připravených přímo pro ně.

DATABÁZE JE ZÁKLAD
Úspěch vaší kampaně je z velké 

části závislý na kvalitě databáze, 
kterou použijete. Bisnode poskytuje 
průběžně aktualizovanou databázi 
všech firem a institucí v ČR a SR ne-
přetržitě od roku 1991. Díky tomu jsme 
schopni efektivně reagovat na potřeby 
našich klientů a přizpůsobíme naše 
služby přesně vašim potřebám. Svým 
zákazníkům poskytujeme komplexní 
databáze, databáze vybraných odvětví 
nebo databáze na míru vybrané dle 
mnoha kritérií. Správná specifikace 
požadovaných kontaktů vždy vychází 
z vašich zkušeností – sami nejlépe víte, 
s kým spolupracujete a obchodujete, 
proto se naše služby přizpůsobí vaší 
obchodní zkušenosti.

Více informací o produktu naleznete na www.bisnode.cz/direct-mailing

„Náklady pod 
kontrolou“

Oslovte přesně definovanou 
skupinu kontaktů. Díky cílenému 
Direct Mailingu získáte vysokou 
pozornost oslovených zákazníků. 
Využijte primárního kontaktu, 
který představuje vyváženou směs 
„anonymní“ formy (obracíte se 
nepřímo, písemně na cílenou 
osobu) a osobní formy (obracíte 
se jmenovitě na příjemce a oslo-
vujete jej v rámci možností co 
nejosobněji).
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PŘIJDE VÁM PLOŠNÁ INZERCE 
DRAHÁ A NEEFEKTIVNÍ?

Více informací o produktu naleznete na www.bisnode.cz/direct-mailing

Velmi si vážíme Vaší pøíznì a dùvìry v nás vložené. Jsa si vìdomi, že nejenom lopotìním jest èlovìk živ, dovolte nám podìkovat chvilkou volna.

Bisnode a HC Sparta uvádìjí zápolení na ledì.
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