TWOI KLIENCI Z CAŁEGO
ŚWIATA W JEDNYM MIEJSCU
CZYM JEST ALLBIZ?
Jak znaleźć więcej klientów?

CZYM JEST ALLBIZ?
DLA SPRZEDAJĄCYCH I KUPUJĄCYCH
Allbiz – to jeden z największych ogólnodostępnych międzynarodowych
systemów e-commerce. Na platformie są publikowane informacje
o 21 milionach towarów i usług przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

DLA DOSTAWCÓW I PRODUCENTÓW
Allbiz – to internetowy portal towarów i usług, który umożliwia:
SPRZEDAŻ w 90 państwach w 26 wersjach językowych;
PRZYCIĄGANIE potencjanych klientów korzystających z systemu oraz
innych popularnych wyszukiwarek;

ZWIĘKSZENIE LICZBY ODWIEDZAJĄCYCH stronę internetową Twojej
firmy dzięki retargetowaniu;
WZROST ŚWIADOMOŚCI MARKI poprzez reklamy banerowe, teaserowe i
narzędzia brandingowe.

ALLBIZ W LICZBACH

26

wersji
językowych

15 mln

towarów i usług

90
450 tys.

państw obsługiwanych przez
nasz system

odwiedzających na dobę

17

1,6 mln
zarejestrowanych firm

biura i przedstawicielstwa
na całym świecie

2,6 mln

zapytań na rok

STRUKTURA UŻYTKOWNIKÓW ALLBIZ
RYNEK TOWARÓW
100 TYSIĘCY
Maszyny budowlane
Serwis maszyn i urządzeń
Wyposażenie biurowe
Papier i tektura
Telekomunikacja
Sprzęt komputerowy i
oprogramowanie
Broń i sprzęt wojskowy

200 TYSIĘCY
Guma, tworzywa sztuczne
Systemy bezpieczeństwa i
ochrony
Poligrafia
Wyposażenie ekspozycyjne i
magazynowe
Fafrmaceutyki
Produkty dla dzieci
Nieruchomości
Transport

300 TYSIĘCY
Chemia przemysłowa
Wyposażenie medyczne
Metale i walcówka
Sprzęt elektryczny i
automatyka
Energetyka i górnictwo
Sprzęt AGD
Narzędzia
Biżuteria
Elektrotechnika
Dzieła sztuki
Prezenty i upominki

500 TYSIĘCY
Drewno, tarcica
Pojemniki i opakowania
Woda, gaz i ogrzewanie
Sport i rekreacja
Dom i ogród
Zdrowie i uroda
Wyroby włókiennicze i
skórzane
Art. dla zwierząt domowych

1+ MILION
Przemysł rolniczy
Żywność oraz napoje
Odzież i obuwie
Materiały budowlane
Meble i wyposażenie wnętrz
Samochody i motoryzacja

RYNEK USŁUG
10 TYSIĘCY
Usługi ubezpieczeniowe
Usługi rekrutacyjne
Usługi handlowe
Usługi księgowe
Usługi doradcze
Usługi IT
Usługi marketingowe
Usługi finansowe

15 TYSIĘCY
Usługi reklamowe
Usługi prawne
Usługi pośrednictwa

25 TYSIĘCY
Usługi logistyczne
Usługi turystyczne
Usługi domowe
Usługi biznesowe

50 TYSIĘCY

100+ TYSIĘCY

Usługi edukacyjne
Usługi wsparcia logistyki

Usługi medyczne
Usługi telekomunikacyjne

CO OFERUJEMY?
2

1

Zamieść informacje o
sprzedawanych
produktach/usługach

Zarejestruj swoją firmę
w Allbiz

5

4
Korzystaj z systemu
gotowych zamówień LEADS PLUS

3

Wzmacniaj promocję
firmy dzięki
dodatkowym
narzędziom reklamy

Wybierz pakiet
rejestracyjny

6

Nawiąż tak dużo
kontaktów
handlowych ile tylko
chcesz!

KORZYŚCI Z REJESTRACJI W ALLBIZ:
LEADS PLUS

MIĘDZYNARODOWOŚĆ

BUDŻET REKLAMOWY

Bezpłatny dostęp do systemu
gotowych zapytań – LEADS PLUS

Możliwość promowania firmy w
90 krajach

Budżet na dodatkowe formy
promocji Twojej firmy w naszym
systemie

PRIORYTET
Priorytet wyświetlania Twoich
produktów w wynikach wyszukiwania

OSOBISTE WSPARCIE
Osobiste wsparcie obsługi Allbiz dla
Twojej firmy

PAKIETY REJESTRACYJNE
Pakiety rejestracyjne umożliwiają podwyższenie priorytetu prezentowania informacji o Twoich produktach/usługach w wynikach
wyszukiwania. Otrzymasz również dodatkowe narzędzia reklamowe, które ułatwią przyciągnięcie potencjalnych klientów.

Premium Standard

Premium Business

Premium Gold

1 500 PLN netto na rok

2 900 PLN netto na rok

5 900 PLN netto na rok

Niski
priorytet wyświetlania w wynikach wyszukiwania

Średni
priorytet wyświetlania w wynikach wyszukiwania

Maksymalny
priorytet wyświetlania w wynikach wyszukiwania

1 000
zdjęć produktów / usług

10 000
zdjęć produktów / usług

Unlimited
zdjęć produktów / usług

"Leads PLUS" przez rok

"Leads PLUS" przez rok

"Leads PLUS" przez rok

Brak budżetu
reklamowego w Allbiz

500 PLN
budżet reklamowy w Allbiz

1 500 PLN
budżet reklamowy w Allbiz

Brak
wzmocnionej promocji międzynarodowej

+10 (państw)
wzmocniona promocja międzynarodowa

+25 (państw)
wzmocniona promocja międzynarodowa

-

Oryginalny wygląd strony

Oryginalny wygląd strony

-

-

+1 miesiąc brandingu
w wybranej kategorii

SYSTEM LEADS PLUS
Leads PLUS – to system gotowych zapytań nadsyłanych od Twoich potencjalnych klientów z całego świata. Sam możesz
zdecydować, z którymi i z iloma klientami chcesz nawiązać współpracę.

JAK TO DZIAŁA?
Leads PLUS – to system gotowych zapytań przesyłanych przez system
Allbiz do wszystkich zarejestrowanych firm w Allbiz.
Nieprzetworzone zapytania (w ciągu 24 godzin) trafiają do systemu Leads
PLUS.
Możesz odsłonić dane kontaktowe klienta i odpowiedzieć na jego
zapytanie.
Klienci poszukujący towarów i usług za pośrednictwem Allbiz wyrażają
zgodę na otrzymywanie ofert innych firm (poza tymi, do których kierują
wiadomość).
Dane kontaktowe klientów są wstępnie weryfikowane przez pracowników
Allbiz.

STATYSTYKI ZAPYTAŃ OD KLIENTÓW
SKUTECZNOŚĆ ZAPYTAŃ

TOP-10 BRANŻ W SYSTEMIE ALLBIZ

W SYSTEMIE

ODSŁONIĘTO
BLISKO
ISTNIEJE

PONAD
170 tys.
AKTUALNYCH
LEADS

PONAD
33 tys.
LEADS

66%
ODSŁONIĘTYCH
LEADS
ZAKOŃCZONYCH
NAWIĄZANIEM
KONTAKTU

Ponad 66% firm posiadających pakiet premium w systemie Allbiz
potwierdziło, że odsłonięty kontakt w systemie LEADS PLUS był
przydatny.

•

Żywność oraz napoje: ponad 22 tys. zamówień

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rolnictwo: ponad 18 tys. zamówień
Materiały budowlane: ponad 12 tys. zamówień
Samochody i motoryzacja: ponad 8 tys. zamówień
Przemysł: ponad 8 tys. zamówień
Drewno i tarcica: ponad 5 tys. zamówień
Pojemniki i opakowania: ponad 5 tys. zamówień
Artykuły medyczne: ponad 5 tys. zamówień
Sprzęt elektryczny i automatyka: ponad 4 tys.
Meble i wyposażenie wnętrz: ponad 4 tys. zamówień

ORYGINALNY SZABLON STRONY
Nowe i oryginalne szablony pozwolą Ci uzyskać przewagę nad konkurencją dzięki
indywidualnemu wyglądowi twojej strony.

BRANDING W KATEGORII
PRZEWAGI DZIĘKI FUNKCJI
BRANDING
Branding jest rodzajem reklamy wizualnej, która
pozwala firmie osiągnąć pozycję lidera w
określonej branży.

Twoja reklama będzie widoczna jedynie dla
zdefiniowanej grupy odbiorców.

Przejrzysty
format
reklamy
przyciągnięcie
maksymalnej
odwiedzających twoją stronę.

umożliwi
liczby

Funkcję Branding można nabyć oddzielnie lub w
pakiecie Premium Gold.

OTWÓRZ SWOJĄ FIRMĘ
NA RYNKI ZAGRANICZNE
WZMOCNIONA PROMOCJA «MIĘDZYNARODOWA»
Umożliwia umieszczenie towarów i usług w zawężonych wynikach
wyszukiwania do konkretnych krajów. Twoje produkty będą
prezentowane na równi z innymi firmami, które są zlokalizowane w
państwie wskazanym przez Ciebie. Jest to najprostszy, najtańszy,
najszybszy, najbardziej efektywny sposób by rozszerzyć działalność na
rynku międzynarodowym. Płatność za ilość państw.

NARZĘDZIE DO «ATOMATYCZNYCH TŁUMACZEŃ»
Narzędzie to pozwala przetłumaczyć Twoją stronę www na inne języki w
zaledwie parę chwil. Kupujący może łatwo poruszać się po Twojej stronie
internetowej i znaleźć niezbędne informacje na temat Twojej oferty.

REKLAMA «TEASEROWA»
Teaser to graficzny blok reklamowy Twoich towarów lub usług
prezentowany pośród wyników wyszukiwania. Płatność za kliknięcie.

POZYCJA «TOP»
Pierwsza pozycja Twojej firmy w wynikach wyszukiwania. Płatność za
czas trwania.

DODATKOWE NARZĘDZIA
PROMOCJI ALLBIZ
Dodatkowe narzędzia reklamy umożliwią wzmocnienie promocji twojej firmy w systemie.

REKLAMA KONTEKSTOWA
Umożliwia
pozyskanie
potencjalnych
klientów
korzystających z wyszukiwarek, tym samym pozwala
zwiększyć liczbę odwiedzin firmowej strony web
przez osoby zainteresowane Twoją ofertą. Płatność
za kliknięcie.

REKLAMA W MEDIACH
Umożliwia umieszczenie baneru reklamowego
ukierunkowanego na kraje, regiony, konkretne rynki
czy kategorie. Płatność za 1000 wyświetleń.

REMARKETING
Umożliwia zdobycie klientów poprzez narzędzie
Google Display Network. Płatność za przekierowanie.

UŻYTKOWNICY ALLBIZ O NAS
«BUD MASZ»

«EURO PANIER SRL»

«DAIANA BONIFACIO»

Usługi reklamowe w Polsce i w innych krajach
świata są skuteczne i przynoszą wymierne
korzyści. Dotychczasowe zadowolenie z firmy
ALL.BIZ zaowocowało przedłużeniem współpracy
o kolejny rok. Uważamy system za dobrą formę
pozyskania klientów i spełnia nasze oczekiwania, a
pracownicy firmy wykazują się kompetencją,
kreatywnością oraz pełnym zaangażowaniem.

Dzięki Allbiz udało nam się rozszerzyć sprzedaż
towarów naszej firmy zarówno w Rumunii jak i
poza granicami. Korzystanie z platformy Allbiz
przyczyniło się do zdobycia wielu klientów i
partnerów biznesowych z różnych państw. Naszym
zdaniem
Allbiz jest skutecznym narzędziem
promocji firmy i polecamy ten system wszystkim
przedsiębiorcom.

Od chwili, gdy rozpoczęliśmy współpracę z Allbiz,
nasza firma otrzymała niezbędne wsparcie i
pomoc w stworzeniu wielojęzycznej strony
internetowej która pomogła zaspokoić zarówno
nasze potrzeby jak również klientów. Allbiz to
intuicyjny i prosty w obsłudze system. Dziękujemy
za pomoc konsultantom Allbiz!

http://bud-masz.all.biz/
Polska, Lutomiersk

http://euro-panier.all.biz/
Rumunia, Vrancea

http://daianabonifacio.all.biz/
Włochy, Sycylia, Canicattì

«EVROSTANDART»

«MEGA TEKS»

«SWEET STORIES»

Allbiz to jeden z niewielu narzędzi reklamowych
naszej firmy, które przynosi nam regularne
kontakty handlowe. Inwestycja związana z
zakupem pakietu rejestracyjnego zwróciła się
dzięki otrzymanym za pośrednictwem systemu
zamówieniom od klientów.

Efektywność promocji w Allbiz jest bardzo wysoka.
Korzyści są ogromne. Naszym zdaniem, Allbiz jest jednym z najlepszych platform internetowych.

Wielu klientów znalazło nas dzięki Allbiz. Bardzo
przydatne jest przekierowywanie zapytań
bezpośrednio na nasz adres e-mail lub telefon.

http://eurostandart.all.biz/
Ukraina, Kharkov

http://megateks.all.biz/
Rosja, Ivanovo

http://51907.kz.all.biz/
Kazachstan, Astana

KONTAKT DO NAS
ODDZIAŁ W POLSCE:
ADRES:

WEB:
E-MAIL:
TEL:
Łódź

Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź
www.pl.all.biz
pomoc@all.biz
+(48) 22 390 64 97

W ALLBIZ CZEKAJĄ
NA CIEBIE
TWOI KLIENCI!

