Mailing przygotowany na potrzeby marki nazwa.pl - największej w Polsce firmy świadczącej usługi w
chmurze.
Kopiowanie zabronione.
MAILING SPRZEDAŻOWY
Dane – zapisuj automatycznie, przechowuj bezpiecznie, odzyskuj szybko. Wypróbuj za darmo!
Czy masz pewność, że dane i pliki zapisane na Twoim komputerze są bezpieczne?
Czy jesteś chroniony przed ich utratą w przypadku awarii dysku lub utraty komputera?
Czy jesteś przekonany, że nie mają do nich dostępu osoby do tego nieupoważnione?
Przechowuj kopie zapasowe swoich plików z systemu Microsoft Windows w bezpiecznym, chronionym i
szyfrowanym miejscu – w chmurze!
Masz 90 dni, aby przekonać się, że wirtualne archiwum danych jest rozwiązaniem, które daje Ci poczucie
bezpieczeństwa. Wiesz, że nigdy nie stracisz tego, co zostało zapisane na Twoim komputerze. Usługa
CloudBackup na 90 dni za darmo. Później decydujesz, czy zamawiasz licencję, kupujesz pakiet i bezpiecznie
przechowujesz kopie zapasowe swoich plików w chmurze.
Wypróbuj teraz!
Twoje dane są warte solidnej ochrony!







Aplikację instalujesz na swoim komputerze w kilka sekund.
Kopie zapasowe są tworzone szybko i w prosty sposób dzięki intuicyjnemu panelowi klienta.
Automatyzacja tworzenia kopii zapasowych zgodnie z harmonogramem.
Szyfrowanie danych przed wysłaniem na serwer.
Zabezpieczenie dostępu za pomocą indywidualnego hasła użytkownika.
Aktualizacja kopii po wprowadzanych zmianach.
Poznaj więcej korzyści!

Usługa CloudBackup jest teraz dostępna dla naszych klientów przez 90 dni za darmo. W tym czasie
poznajesz funkcjonalności aplikacji oraz zalety i korzyści z tworzenia kopii zapasowych w chmurze. Kod
rabatowy możesz też przekazać znajomemu, kontrahentowi lub partnerowi biznesowemu! Skorzystasz z
okazji sam czy zrobisz komuś wyjątkowy prezent?
Wykorzystaj swój kod rabatowy!

Mailing przygotowany na potrzeby marki nazwa.pl - największej w Polsce firmy świadczącej usługi w
chmurze.
Kopiowanie zabronione.
MAILING INFORMACYJNY
nazwa.pl nie obiecuje, a potwierdza najwyższy poziom świadczonych usług
Sukcesywnie realizujemy swoją misję – aktywnie działamy na rzecz cyberbezpieczeństwa, zapewniając
naszym klientom bezpieczeństwo i ochronę danych.
Ministerstwo Cyfryzacji uznało nas za Operatora Usługi Kluczowej dla cyberbezpieczeństwa Polski. Nie tylko
chcąc udowodnić Ministerstwu, lecz przede wszystkim naszym klientom, że świadczymy usługi tylko na
najwyższym poziomie, poddaliśmy się audytowi przeprowadzonemu przez niezależnego audytora PBSG.
Nasze systemy informatyczne i dokumentacja zostały poddane szczegółowej analizie i ocenie. Ostatecznie
nazwa.pl spełnia wszystkie normy określone w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz
wypełniła wszystkie wymogi, jakie zostały nam postawione przez resort cyfryzacji.
Jesteśmy Operatorem Usługi Kluczowej dla cyberbezpieczeństwa Polski.
Klienci wybierają nas ze względu na wysoką kulturę organizacyjną spółki.
Potwierdzamy niezawodność świadczonych usług.
Spełniamy najwyższe i najbardziej restrykcyjne normy z zakresu cyfryzacji.
Zaufało nam już ponad 1.000.000 Klientów, Beneficjentów, korzystających z naszych zmian, wdrożeń i
najnowszych technologii.
Poznaj zakres naszych usług. Sprawdź, co możemy zrobić dla Ciebie i Twojego biznesu.

Mailing przygotowany dla serwisu Homla.pl - wyszukiwarki nieruchomości.
Kopiowanie zabronione.
Twoja reklama przy 400 000 ogłoszeniach nieruchomości z całej Polski
Szanowni Państwo,
Homla.pl to portal, który ma w swojej bazie 400 000 ogłoszeń nieruchomości z całej Polski. Proponujemy
naszym klientom zamieszczanie oraz wyszukiwanie ofert sprzedaży i wynajmu domów, a także mieszkań na
terenie całego kraju. Jesteśmy zatem jednym z pierwszych źródeł informacji o dostępności nieruchomości w
mniejszych i większych miastach w Polsce. Nasi użytkownicy są Państwa klientami, którzy dzięki naszej
współpracy mogą otrzymać za pośrednictwem naszego portalu kompleksową ofertę, od zakupu mieszkania,
poprzez dopełnienie formalności notarialnych, po aranżację wnętrz i przeprowadzkę.
„Lokalne firmy” - promuj swoją ofertę, docieraj do szerszego grona klientów
Pragniemy wspierać naszych użytkowników poprzez proponowanie im kompleksowej oferty. W tym celu
stworzyliśmy katalog „Lokalne Firmy”, w którym może się znaleźć również Państwa firma. Za
pośrednictwem naszego portalu mogą Państwo dotrzeć do szerszego grona klientów i co ważne, do
klientów, którzy potrzebują Waszych usług. Korzystając z naszej oferty mają Państwo możliwość:
 reklamować się na stronie głównej naszego serwisu w dowolnym jego miejscu
 reklamować się na początku każdego wyniku wyszukiwania, co sprawia, że każdy nasz użytkownik
otrzyma informację o Waszych usługach
 reklamy „wide”, czyli obecnej w środku wyników wyszukiwania. Reklama na całą szerokość strony
 obecność w katalogu „Lokalne firmy” oraz w boxach przy ogłoszeniach znajdujących się w naszym
serwisie
 stworzenia przez nas oryginalnej, unikatowej wizytówki Państwa firmy, strony z nazwą Waszej firmy
w linku oraz danymi kontaktowymi, która wzmacnia pozycję strony internetowej w wyszukiwarce
Google. Istnieje możliwość dodawania przez Państwa klientów recenzji i opinii, a także wzbogacania
strony o zdjęcia bądź filmy
 targetowania z możliwością śledzenia i analizy statystyk oglądalności i w tych miejscach, gdzie
obecni są Państwa potencjalni klienci.
Zwiększaj zyski i doskonal swoją strategię marketingową
W działaniach każdej firmy najważniejsze jest docieranie do klientów, którzy poszukujących jej usług. Nasi
użytkownicy jako potencjalni nowi właściciele i najemcy nieruchomości potrzebują kancelarii notarialnej,
architektów, firm remontowych, budowlanych i przeprowadzkowych, usług geodezyjnych i firm
sprzątających. Reklama w serwisie Homla.pl jest skutecznym kanałem promowania swoich usług wśród
potencjalnych klientów, wzmacnianiem swojej pozycji na rynku, jak też w wyszukiwarce Google, a także
zwiększeniem widoczności dla naszych użytkowników, czyli Twoich klientów.
Wszystkie te korzyści dostępne są po rejestracji na naszej stronie, a ich koszt wynosi zaledwie 99 zł/rok, co
oznacza mniej niż 10 zł miesięcznie! Przy wzroście zysków jest to cena czysto symboliczna.
Wyjdź swoim klientom naprzeciw!
Zachęcamy do współpracy i życzymy samych sukcesów!
Homla.pl

