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MAILING 

Jest to skuteczne narzędzie sprzedażowe i informacyjne w formacie HTML, pozwalające na kreowanie 

zainteresowania odbiorców, poprzez odpowiedni dobór teksu oraz projektu graficznego. 

DLACZEGO WARTO WYSŁAĆ MAILING ZA POŚREDNICTWEM EGOSPODARKA.PL? 

 Idealny sposób na dotarcie do indywidualnego klienta 

 Efektywne narzędzie w kampaniach sprzedażowych i informacyjnych 

 Możliwość zachowania wiadomości i powrotu do niej 

 Raportowanie i optymalizacja działań 

DLACZEGO SKORZYSTANIE Z NASZEJ BAZY ADRESOWEJ TO GWARANCJA SUKCESU? 

 Największa baza mailingowa wśród serwisów biznesowych 

 Zawsze aktualna, specjalistyczna baza, utworzona od podstaw 

 Szeroki wybór kryteriów dotarcia do klienta – targetowanie 

 Wysoka skuteczność – wysoki wskaźnik otwarć i kliknięć 

 

 CENNIK 

PRODUKT 
CPM  RC   

BEZ TARGETOWANIA  

CPM  RC   

Z TARGETOWANIEM :  

ZAWÓD  LUB GEOTARG . 

CPM  RC   

Z TARGETOWANIEM :  

POZOST .  KRYTERIA  

Mailing* do 100 kB 350 zł 455 zł 420 zł 

Mailing* od 100 do 150 kB 450 zł 585 zł 540 zł 

Mailing* od 150 do 180 kB 550 zł 715 zł 660 zł 

(*) Mailing 

1) dopłaty za targetowanie: 

a. zawód, geotargetowanie po kodach pocztowych: +30% 

b. pozostałe kryteria: +20% 

2) Uwaga: Dopłata pobierana jest wyłącznie za jedno najdroższe kryterium, pozostałe kryteria są bez dopłat (przy 

zachowaniu warunku o minimalnej wartości zamówienia 1000 zł net-net).  

3) minimalna wartość zamówienia (minimalna wartość pojedynczej wysyłki) to 1000 zł net net (po rabatach i 

prowizji) 
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Mailing zasięgowy** do 70 kB 

(z wykluczeniem Top Management) 
200 zł 260 zł 240 zł 

(**) Mailing zasięgowy 

1) wysyłka z wykluczeniem top management, czyli zawodów: prezes / dyrektor zarządzający, dyrektor / kierownik 

/ wysoki urzędnik, dyrektor finansowy / główny księgowy / księgowy, dyrektor IT / kierownik projektów, 

dyrektor personalny / pracownik kadr i HR, właściciel firmy zatrudniający pracowników, właściciel 

jednoosobowej firmy  

2) minimalna wysyłka: 100 tys. kont  

3) możliwość targetowania za dopłatą (zawód, geotargetowanie po kodach pocztowych: +30%, pozostałe kryteria: 

+20%), pod warunkiem zachowania warunków opisanych w punktach 1) i 2) powyżej 

 

 

TARGETOWANIE 

Mailing jest kierowany do konkretnej grupy odbiorców poprzez mechanizm targetowania, polegający 

na szczegółowej kategoryzacji grupy odbiorców. Dostępne parametry targetowania:  

 wiek (dowolny przedział wiekowy) 

 płeć 

 wykształcenie (niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie, 

pomaturalne, niepełne wyższe lub licencjat, wyższe) 

 wielkość miejscowości (wieś, miasto do 20 tys., miasto powyżej 20 do 50 tys., miasto powyżej 

50 do 100 tys., miasto powyżej 100 do 200 tys., miasto powyżej 200 do 500 tys., miasto powyżej 

500 tys.) 

 województwo 

 geolokalizacja (miasto, ulica lub koordynaty GPS punktu oraz promień liczony w kilometrach, np. 

Warszawa w promieniu 50 kilometrów) 

 dochody (brak dochodów, do 1000 zł, od 1001 do 2000 zł, od 2001 do 5000 zł, od 5001 do 

10.000 zł, powyżej 10.000 zł) 

 zawód (prezes/ dyrektor zarządzający, dyrektor/ kierownik/ wysoki urzędnik, dyrektor finansowy/ 

główny księgowy/ księgowy, dyrektor IT/ kierownik projektów, dyrektor personalny/ pracownik 

kadr i HR, właściciel firmy zatrudniający pracowników, właściciel jednoosobowej firmy, prawnik, 

pracownik administracyjny lub biurowy, pracownik marketingu reklamy lub PR, pracownik handlu i 

usług, pracownik naukowy/ nauczyciel, analityk/ konsultant, informatyk/ programista/ 

administrator, specjalista/ wolny zawód, sekretarka, robotnik wykwalifikowany/ technik, robotnik 

niewykwalifikowany, rolnik indywidualny, student/ uczeń) 
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 branża (Administracja publiczna, Banki/ Ubezpieczenia, Budownictwo/ Nieruchomości,  Edukacja/ 

Badania/ Szkolenia, Energetyka/ Paliwa, Gastronomia/ Hotele, Gospodarstwo domowe, Górnictwo, 

Handel hurtowy i detaliczny, IT/ Informatyka/ Internet, Media/ Wydawnictwa/ Poligrafia, 

Motoryzacja, Organizacje pozarządowe, Policja/ Wojsko/ Ratownictwo, Pośrednictwo finansowe, 

Prawo/ Księgowość/ Audyt, Przemysł, Reklama/ Marketing/ PR, Rolnictwo, Służba zdrowia/ 

Medycyna, Telekomunikacja, Transport/ Logistyka, Turystyka/ Rozrywka/ Sport, Usługi dla 

ludności) 

 wielkość firmy/ instytucji /urzędu (1-19 osób, 20-99 osób, 100-499 osób, 500-999 osób, 

1000 i więcej osób) 

 

SPECYFIKACJA 

 Mailing jest wysyłany w formacie HTML, z elementami grafiki 

 Minimalna wartość zamówienia to 1 tys. PLN netto (po rabacie)  

 Umożliwiamy dostęp do następujących statystyk: 

- ilość otwartych maili 

- ilość kliknięć w linki z maila (mierzone maksymalnie 5 linków) 

- statystyki dzienne odsłon i kliknięć 
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