
E-mailing reklamowy

Oferujemy najlepiej wyprofilowaną bazę danych na rynku, 
którą budujemy w oparciu o realne oferty producentów 
rolnych, warzyw i owoców. Nasza usługa Database Marke-
ting umożliwia zrealizowanie szczególnie skutecznych kam-
panii marketingowych, skierowanych do precyzyjnie wybra-
nych grup, czasem nawet poszczególnych jednostek. Nasza 
baza danych dziś liczy ok. 43,7 tys. adresów e-mail 
i stale jest rozwijana.

     Baza danych e-mail dzieli się na 3 główne sektory produkcji:, wg kategorii
     dodawanych ogłoszeń.

                              produkcja rolnicza 
                                 (Zboża, Hodowla, Ziemniaki, Maszyny, Nawozy i ŚOR, Oleiste, Motylkowe, Bydło)

                             produkcja sadownicza 
                                (Owoce, Sad i ogród)

                              produkcja warzyw 
                          (Warzywa, Ziemniaki, Przetwory, Maszyny, Grzyby, Inne, Zioła, Praca, Nieruchomości

Możliwość nasze umożliwiają realziację mailingu, tylko do wybranej grupy
producentów, np. sprzedający jęczmień konsumpcyjny, lub sprzedający truskawka.
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Warunki techniczne

- kod HTML zgodny z W3C
- standardowa i zalecana szerokość i wysokość mailingu to 600x650 px
- cała kreacja jesli zawiera więcej niż jeden plik powinna być 
   spakowana do pliku ZIP
- max 1 obrazek w treści plus ewentualne logo firmy
- całość wiadomości do 55KB
- nie sotusjemy obrazków w tle
- dopuszczalne załączniki PDF
- nie stosujemy znaczników AREA
- prosimy używać bezpiecznych fontów
- do linków powinny być dodane atrybuty title=”...” oraz target=”_blank”
- nie stosujemy: Margin, padding, Colspan, rowspan, Float, Skryptów
- dane niezbędne do wysyłki: nadawca, adres e-mail zwrotny, adres korespon  
   dencyjny nadawcy do stopki, tytuł mailingu, adresy do testów

Istenieje możliwość przygotowania dla Państwa e-mailingu na podstawie 
dostarczonych materiałów: 
- tekst
- plik graficzny,
- informacje nt. kolorystyki, układu (najlepiej w formie graficznego ukladu) 

Ceny

do 999

1 tys. do 2 999

3 tys. do 4 999

5 tys. do 9 999

10 tys. do 14 999

15 tys. do 20 tys.

od 20 001  do  43 700*

0.67 zł

0,42 zł 

0,37 zł

0,30 zł

0,20 zł

0,15 zł 

0,12 zł

Liczba adresatów Cena / 1 adresat

* Liczba adresów e-mail na dzień 10.11.2018


