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Jakie dane zbierasz?
Dbanie o higienę baz danych

Okiem eksperta - Potęga lead generation, czyli dlaczego musisz
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Case Study
„Jak wydrukować pieniądze”, czyli case study kampanii dla
Dr Tusz wyróżnionej w Golden Arrow



Case study - Jak zwiększyć sprzedaż we-commerce - FreshMail
dla bdsklep.pl
Kampania na Dzień Kobiet – Biuro Podróży Triada
TUI – przykład długotrwałej relacji z odbiorcami
Diamonds Factory – przykład kampanii dla projektu start-up
Case B2B – email marketing jako skuteczne narzędzie dla branży
turystycznej. Efektywne budowanie sprzedaży i lojalności
na przykładzie działań marki ThomasCook oraz Neckermann


