
www.finansowysupermarket.pl

Dla użytkowników

Jeżeli masz pytania dotyczące produktów 
finansowych lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj 
się z naszym zespołem finansowym.

E-mail: kontakt@finansowysupermarket.pl
Adres:
Finansowysupermarket.pl sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 89
02-952 Warszawa

Dla firm i instytucji

W sprawie współpracy z serwisem, media, 
marketing - zapytania mailowe prosimy
kierować na adres:

E-mail: kontakt@finansowysupermarket.pl
Adres:
Finansowysupermarket.pl sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 89
02-952 Warszawa

nasza OFERTA
REKLAMOWA to:

dodatkowe
USŁUGI

Kontakt: reklama@finansowysupermarket.pl
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Newsletter

nasza OFERTA

REKLAMOWA

pozycja sponsorska w newsletterze
1 miejsce w ramce z grafiką 200 x 200 px

1000 zł 
netto 

wysyłka + powtórka 
wysyłki
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Mailingi

nasza OFERTA

REKLAMOWA

Mailing - wysyłka specjalna poświęcona 

tylko jednej akcji promocyjnej/jednemu 
produktowi/jednemu Klientowi

1500 zł 
netto 

wysyłka + powtórka 
wysyłki
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Wysyłka SMS-ów reklamowych
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REKLAMOWA

0,70 zł 
netto 

za dostarczoną 
wiadomość



www.finansowysupermarket.pl

Dla użytkowników

Jeżeli masz pytania dotyczące produktów 
finansowych lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj 
się z naszym zespołem finansowym.
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Usługi Call Center 

dodatkowe
USŁUGI

Badania na zlecenie Klienta: 
• cykliczne badania preferencji użytkowników FinansowySupermarket.pl w wyborze 

produktów finansowych 
• przeprowadzanie ankiet badających bieżące zadowolenie z obsługi Klienta 
• badanie tendencji zakupowych na zlecenie klientów

PREWALIDACJA i działania własne
• Weryfikacja pozyskanych leadów z działań własnych
• Uzupełnienie danych o długie wnioski /scoring wg wymagań klientów
• Obsługa baz przekazanych przez klientów
• Działania sprzedażowe do baz własnych i baz klientów

Usługi Call Center podlegają indywidualnej wycenie
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Sprzedaż baz danych

dodatkowe
USŁUGI

Sprzedaż baz danych
• Posiadamy własny zbiór danych osobowych zawierający  zweryfikowane rekordy wysokiej 

jakości. 
• Gwarantujemy poprawność i aktualność posiadanych baz.
• Dysponujemy precyzyjnymi kryteriami doboru danych .
• W naszym zbiorze są również dane firm/osób prowadzących działalność gospodarczą.


