Serwis Informacyjny Branży Turystycznej
TUR-INFO.PL

Strona 1/6

O nas
TUR-INFO.PL to lider wśród turystycznych internetowych serwisów informacyjnych.
To serwis skierowany do osób zawodowo związanych z turystyką – właścicieli
i pracowników biur turystycznych, hoteli, pensjonatów, lokali gastronomicznych,
przewoźników autokarowych, lotniczych, morskich, oraz dostawców i usługodawców dla
branży. Serwis posiada ponad 40,1 tysiąca (stan na 30.06.2018) użytkowników
czytających i korzystających z jego usług. Ma także prężnie rozwijający się profil na
serwisie Facebook, który obecnie liczy ponad 9 tys. użytkowników.
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej powstał w kwietniu 2003 roku. W tym czasie
dostarczył czytelnikom ponad 49 tysięcy aktualności. Początkowo był częścią
Internetowych Targów Turystycznych TUR-TARGI.PL. Od 16 marca 2005 roku funkcjonuje
jako samodzielny portal informacyjny TUR-INFO.PL.

Dlaczego warto kupić nasze bazy?
Każda Baza jest dobrym narzędziem ułatwiającym kontakt i pozwalającym szybciej
nawiązać współpracę z dużą liczbą podmiotów. Dzięki właściwemu wykorzystaniu baz,
można dużo szybciej i skuteczniej budować kanał komunikacji z potencjalnymi klientami
lub partnerami. My budujemy i sprzedajemy bazy od 2005 roku.
Najważniejsze korzyści ze skorzystania z baz:
•

oszczędność czasu i nakładów pracy na zbieranie kontaktów,

•

szybka możliwość oceny rynku i miejsc, gdzie można znaleźć klientów/partnerów,

•

możliwe dotarcie do wybranych firm kilkoma drogami (e-mail, telefon, poczta),

•

możliwość rozpoczęcia dzięki Bazie budowy własnego CRM bez opóźnień.
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Oferta baz polskich firm i podmiotów
Bazy danych to aktualny, rzetelnie przygotowany produkt dla firm zainteresowanych
bezpośrednim dotarciem ze swoją ofertą do potencjalnych klientów lub pozyskaniem
nowych partnerów biznesowych. Bazy zdecydowanie ułatwia pracę działom marketingu,
sprzedaży i public relations w Państwa firmie.
Bazy są podzielone wg. rodzaju działalności jaki jest prowadzony. Bowiem, choć zdarza
się, że firma prowadzi kilka działalności, to z reguły są one od strony marketingowobiznesowej niezależnie działające. Częstokroć działalność prowadzą inne spółki z jednej
grupy kapitałowej, pod różnymi adresami i z zupełnie nie powiązanymi kontaktami.
Obecnie w naszej ofercie:
✔ Baza Biur Turystycznych Polski,
✔ Baza Biur Turystyki Przyjazdowej do Polski,
✔ Baza Biur Turystyki Biznesowej (MICE),
✔ Baza Szkół.
Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z ofertą szczegółową baz poniżej.

Baza Biur Turystycznych Polski 2019
zawiera dane 3568 biur turystycznych działających w Polsce – wersja bez danych osób.
Biura w bazie są opisane poprzez:
– nazwę,
– dokładny adres (kod, miasto, ulica),
– województwo,
– numer telefonu: stacjonarnego (85%), komórkowego (63%),
– numer faksów (61%),
– adres e-mail (100%),
– stronę www (98%).
Najważniejsze zalety:
– aktualność,
– adresy firm i adresy e-mail nie zawierają danych osób (np. imienia i nazwiska)
– forma arkusza kalkulacyjnego, w pełni edytowalna,
– możliwość importu do własnego systemu np. CRM,
– przejrzystość treści,
– możliwość grupowania wedle określonych kryteriów np. województw i miast,
– łatwe wyszukiwanie.
Informacje zawarte w bazie są aktualne na co najmniej pierwszy dzień ostatniej weryfikacji
tj. 1 stycznia 2019, a kolejna jej edycja (2020) będzie dostępna w marcu-kwietniu 2020.
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Baza Biur Turystyki Przyjazdowej do Polski 2019
zawiera dane 288 biur turystycznych działających w Polsce.
Biura w bazie są opisane poprzez:
– nazwę,
– dokładny adres (kod, miasto, ulica),
– województwo,
– numer telefonu stacjonarnego, komórkowego
– numer faksów
– adres e-mail,
– stronę www.
Najważniejsze zalety:
–
aktualność,
–
forma arkusza kalkulacyjnego, w pełni edytowalna,
–
możliwość importu do własnego systemu np. CRM,
–
przejrzystość treści,
–
możliwość grupowania wedle określonych kryteriów np. województw i miast,
–
łatwe wyszukiwanie,
Informacje zawarte w bazie są aktualne na co najmniej pierwszy dzień ostatniej weryfikacji
1 stycznia 2019, a kolejna edycja dostępna będzie w kwietniu-maju 2020.

Baza Biur Turystyki Biznesowej Polski (MICE) 2019
zawiera dane 873 firm działających w Polsce.
Biura w bazie są opisane poprzez:
– nazwę,
– dokładny adres,
– województwo,
– numer telefonu stacjonarnego, komórkowego
– numer faksów
– adres e-mail,
– stronę www.
Najważniejsze zalety:
–
aktualność,
–
forma arkusza kalkulacyjnego, w pełni edytowalna,
–
możliwość importu do własnego systemu np. CRM,
–
przejrzystość treści,
–
możliwość grupowania wedle określonych kryteriów np. województw i miast,
–
łatwe wyszukiwanie.
Informacje zawarte w bazie są aktualne na co najmniej pierwszy dzień ostatniej weryfikacji
tj. 1 stycznia 2019. Baza jest weryfikowana corocznie, kolejna edycja dostępna będzie
kwietniu-maju 2020.
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Baza Szkół 2018
zawiera dane wybranych 5200 szkół z Polsce
Biura w bazie są opisane poprzez:
– nazwę,
– dokładny adres,
– województwo,
– numer telefonu stacjonarnego, komórkowego,
– rodzaj placówki (szkóła podstawowa, średnia, zespół itd.),
– numer faksów,
– adres e-mail,
– stronę www.
Najważniejsze zalety:
–
aktualność,
–
forma arkusza kalkulacyjnego, w pełni edytowalna,
–
możliwość importu do własnego systemu np. CRM,
–
przejrzystość treści,
–
możliwość grupowania wedle określonych kryteriów np. województw i miast,
–
łatwe wyszukiwanie.
Informacje zawarte w bazie są aktualne na co najmniej pierwszy dzień ostatniej weryfikacji
tj. 1 marca 2018, a kolejna jej edycja jest planowana na 2020 rok.

Jakie są dodatkowe możliwości?
W naszej ofercie oprócz w/w Baz są także inne bazy firm z Polski oraz zza granicy
sprzedawane pod marką TUR-BAZY.PL dostępne także w formie danych jak i programów
(wersja budżetowa, baza zamknięta w oprogramowaniu bez możliwości eksportu).
Obecnie w sprzedaży mamy także:
✔

Baza Biur Turystycznych Niemiec i Austrii,

✔

Baza Biur Turystycznych Rosji, Białorusi i Ukrainy,

✔

Baza Biur Turystycznych Wielkiej Brytanii,

✔

Baza Przewoźników Polski,

✔

Baza Lokali Gastronomicznych i Firm Cateringowych Polski,

✔

Baza Hoteli, Pensjonatów i Ośrodków Wypoczynkowych,

✔

Baza Firm Szkoleniowych Polski,

✔

Baza Szkół.

Wyczerpujący opis tych baz znajdziecie Państwo na stronie http://www.tur-bazy.pl/
Wszystkie te Bazy można zakupić w formie danych (arkusz XLS).
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Czy przygotowujemy bazy na zamówienie?
Tak, oczywiście przygotowujemy bazy na indywidualne zamówienie. Każda taka baza jest
przygotowywana wg naszych standardów i z użyciem narzędzi, które od lat umożliwiają
sprawną pracę przy pozyskiwaniu danych do naszych baz. W celu uzyskania
szczegółowych informacji prosimy o kontakt. Cena w tym przypadku jest ustalana w
zależności od rozmiaru i specyfiki bazy, niezależnie od niżej wymienionego cennika.

Cennik
Bazy są wyceniane zgodnie z ilością rekordów jakie do nich należą. Istnieje możliwość
zakupu mniejszej ilości rekordów niż całej bazy, jednak dodatkowe selekcje mogą być
płatne szczególnie, jeśli wymagają działań zewnętrznych.
Ilość rekordów

Szacunkowa cena za rekord

0-500

3,00 zł

500-2500

2,00 zł

>3000

1,00 zł

Jeśli chcecie Państwo uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt z nami w celu
przygotowania indywidualnej oferty, gdyż wycena konkretnej bazy może zależeć od wielu
czynników.

Czego wymagamy od nabywcy bazy?
Od nabywcy Baz wymagamy dwóch rzeczy. Po pierwsze, nie upublicznienia tych Baz (w
jakiejkolwiek formie), a po drugie zabezpieczenia ich przed kradzieżą, czyli nielegalnym
skopiowaniem np. przez pracowników czy podwykonawców. Obie te rzeczy leżą we
wspólnym interesie Sprzedawcy, ale i Nabywcy, bowiem dla Nabywcy te bazy są realną
przewagą konkurencyjną i poniósł on koszty, aby je zakupić i wdrożyć w swoją działalność.
Dział reklamy i baz TUR-INFO.PL
Tomasz Kowalski
t.kowalski@tur-info.pl
tel. kom. +48 516 265 253
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