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Firmy Rzeszów
http://www.rbit.pl

Biuro Informacji Gospodarczej r-BIT Rzeszów to firma, która istnieje od 1992 roku na rynku Podkarpacia. Na
ofertę składają się takie działania, jak:- umieszczanie ofert klientów na witrynach naszych portali
gospodarczych oraz medycznych, - promowanie oferty usługowej oraz handlowej naszych Klientów za
pomocą telefonu, - umieszczanie danych firmowych naszych Klientów w bazie danych, jaką jest spis firm
województwa podkarpackiego, zamieszczanej na płycie CD, - sporządzanie branżowych wydruków
teleadresowych przeznaczonych dla działów marketingowych.Kładziemy duży nacisk na promowanie
przedsiębiorstw w Internecie, dlatego utworzyliśmy portale z zaawansowanymi mechanizmami, służącymi do
wyszukiwania danych. Nasze portale cieszą się dużą popularnością i mają przeszło milion odwiedzin na
miesiąc. Ważną częścią naszej oferty jest także informacja telefoniczna, dlatego dokładamy wszelkich starań,
żeby działała ona całkowicie profesjonalnie i bezawaryjnie. Aktualnie z tej informacji korzysta przeszło tysiąc
osób dziennie. Najpopularniejsze branże, z jakich mogą korzystać nasi Klienci, to: budownictwo, motoryzacja,
edukacja i szkolnictwo. Często szukanymi hasłami są też: informacja medyczna, urzędy i instytucje oraz
informacja gospodarcza. Zasoby do naszych baz danych magazynowane oraz uaktualniane są od wielu lat,
więc dostępna jest u nas pełna informacja o firmach razem z listą oferowanych przez nie usług i towarów.
Dzięki temu osoby poszukujące informacji, mogą je odnaleźć łatwo i szybko. Klienci którzy dzwonią do
naszego biura, mogą uzyskać informacje wyłącznie na temat firm, które mają z nami obecnie podpisaną
umowę. By móc korzystać z rozszerzonych informacji i pełnej obsługi informatycznej, należy opłacić
abonament. Ceny za nasze usługi wyszczególnione są na naszej witrynie w zakładce cennik. Zapraszamy do
współpracy firmy, które chcą reklamować się w nowoczesnych oraz sprawdzonych środkach przekazu.
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