
Kompass Poland

International Sales Leads Generation Programme



71 krajów

Nasze zasoby

Aktualne

Nowe 2018

W procesie

11,6 milionów firm

19,4 milionów osób decyzyjnych

14,3 milionów numerów 
kontaktowych

5,8 milionów
adresów e-mail

Adekwatne 
informacje 
dla Twojego 
sektora 
biznesu

Od ponad 25 lat na kluczowych rynkach Europy i Świata 
wspieramy eksporterów w poszukiwaniu partnerów 

zagranicznych

Klasyfikacja 55,500 
produktów & usług

10,000 
klientów



Nasze zasoby- „Kompass Tenders Page”-
światowa baza przetargów i zapytań ofertowych

Ponad 50.000 przetargów dziennie
Ponad 10 M rocznie

145 wersji językowych
Wyszukiwanie po słowach kluczowych

1.700.000 podmiotów dokonujących zakupów na całym 
świecie



Nasze zasoby- „Platforma EasyBusiness”
Światowa baza danych budowana od ponad 25 lat

Docieraj do potencjalnych kontrahentów 

w ponad 60 krajach – 5.152.610 firm – 11.552.332 kontaktów

Znajdź i zlokalizuj swoich potencjalnych kontrahentów

Skontaktuj się bezpośrednio z osoba decyzyjną. 24/7 dostęp

do platformy



Kompass International- organizacja wirtualnych spotkań z 
potencjalnymi partnerami biznesowymi na wszystkich 
kontynentach

Webinarowe spotkania B2B na rynkach zagranicznych- jak to działa?
docieramy w imieniu klienta do listy kontrahentów na wybranych rynkach
prezentujemy ofertę handlową
umawiamy wirtualne spotkanie biznesowe z zainteresowaną osobą

decyzyjną
Gwarantujemy ustaloną w umowie liczbę wirtualnych spotkań



Wyselekcjonowane specjalnie dla Twojej firmy przetargi i 
zapytania ofertowe z pośród 90% istniejących na świecie- lista 
oraz pliki źródłowe wprost do zdefiniowanej listy pracowników

 Tworzenie profili wyszukiwania w wielu kryteriach w zależności od aktywności i 
obszarów geograficznych.

 Wyszukiwanie zwycięzców przetargów na lokalnych rynkach w Twojej kategorii
produktowej

 Dane kontaktowe do osób decyzyjnych oraz szczegóły zamówień



International Sales Leads Generation Programme
oferta

1.) 10 przetargów lub zapytań ofertowych z rynków zagranicznych tygodniowo wg 
ustalonej specyfikacji

 Cena: 1500zł netto miesięcznie
 Minimum czasowe zamówienia: 3 miesiące + automatyczne przedłużenie w 

przypadku braku rezygnacji
2.) 10 „wirtualnych meetingów”

• Minimalny limit: 1 miesiąc od dostarczenia wszystkich dokumentów 
(umowa, materiały reklamowe, wskazówki i przewagi produktowe)

• Cena: ~10-15 tys zł netto za projekt
• Preferowany model: umowa roczna 

3.) Oferta antykoronowa „Pakiet Praca Zdalna”- 3 miesiące kwalifikowanych leadów
z całego świata

• 90 przetargów lub zapytań ofertowych z rynków zagranicznych wg ustalonej 
specyfikacji

• 30 wirtualnych spotkań na kwartał
• Cena: 36 tys zł netto


