ADMASS – DATABÁZE
Naše databáze využíváme, prodáváme a pronajímáme, pro marketingové
a reklamní využití našich klientů.
ADMASS: 2001 - 2009, to je tým s více jak osmiletou zkušeností v přímé reklamě.
Ceny prodeje a pronájmu databází Vám určíme přesně podle Vašeho požadavku, který nám
můžete poslat emailem na obchod@admass.cz.

Naše společnost klade velký důraz v jakékoli direct-marketingové kampani na správnou
modelaci cílové skupiny. V současné době evidujeme a pravidelně aktualizujeme
veškeré dostupné informace k více jak 2 mil. firem a živnostníků, včetně jmen lidí na
konkrétních místech s rozhodovací pravomocí. Denně automaticky provedeme až
15.000 aktualizací firemních záznamů.
Celkem máme v našich B2B databázích vyhodnoceno a označeno více jak 760.299
záznamů skutečně aktivních a fungujících firem. Doručitelnost našich adres
garantujeme ve výši 100%. Tato nulová nedoručitelnost není daná 100% bezchybností,
ale naší smluvní garancí. Dosahujeme max. 1,8% vrácených zásilek, které obratem na
naše náklady znovu rozesíláme na rezervní skupiny pro oslovení nebo nahrazujeme
novými údaji.
Cílové skupiny firem vybíráme podle:
• činnosti - OKEČ - NACE - živnostenských listů
• množství zaměstnanců
• lokality umístění
• právní formy
• obratu
• datumu vzniku – nově vzniklé společnosti
• zda je firma ze zahraničí nebo čistě domácí
Pokud chcete využít vlastní databázi spolu s naší, a nechcete firmy oslovit stejnou
nabídkou vícekrát, jsme připraveni Vám zajistit deduplikaci záznamů přes název
společnosti (může nastat nepřesnost) nebo přes položku IČO (100% garance
deduplikace).
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Pro Vaši inspiraci zde uvádíme pár tipů našich databází pro direct mail a telemarketing:











Databáze právnických osob s více jak 428.919 záznamy.
Databáze fyzických osob - více jak 1.811.707 živnostníků.
Databáze zahraničních firem působících v ČR - více jak 65.000 firem.
Databáze lidí s rozhodovací pravomocí - 380.340 lidí na správných místech.
Databáze aktivních firem z celé ČR se zaměstnanci - více jak 262.555 firem.
Databáze plátců DPH - více jak 700.676 firem.
Databáze škol, lékařů a zdravotnických zařízení
Databáze zvěrolékařů, advokátů, notářů
Databáze firem a živnostníků s uvedeným živnostenským oprávněním 1.957.836
Databáze lidí s emailovou adresou - více jak 100.000 aktivních lidí k oslovení.

Všechny databáze jsou především tvořeny a aktualizovány při realizaci
telemarketingových kampaní a přepisem z internetových stránek. Ze zveřejněných
účetních závěrek, z veřejně dostupných rejstříků, telefonních seznamů, katalogů výstav
a veletrhů.
Podílíme se také na tvorbě individuálních databází našich klientů a jejich průběžných
aktualizacích. V rámci těchto služeb poskytujeme:










návrhy struktury zákaznické databáze
ochranu a archivaci údajů
správu klientských databází v souladu s novelou zákona o ochraně osobních
údajů
přepis informací do databáze
registraci odpovědí
statistická vyhodnocení
vyhledávání a označování duplicit
kontroly správnosti vkládaných údajů
výběry dat pro další kampaně a následné aktualizace

Prodej a pronájem databází osob, B2C:
Kontaktujte nás prosím s konkrétním požadavkem. Jsme připraveni Vám zajistit
databáze lidí a domácností, s vyššími příjmy, s automobilem, s dětmi v domácnosti, s
telefonním spojením, z různých lokalit atd. Vše v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů, se zákonem o regulaci reklamy a se zákonem č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti.
Pro případné návrhy nás kontaktujte e-mailem obchod@admass.cz
anebo nám zavolejte na 283 930 951.
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