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Nowoczesny Internetowy katalog firm gdzie znajdziesz Polskie firmy, możesz dodać także do bazy swoją
firmę, poczytać ciekawe artykuły, dowiesz się co dzieję się w lokalnej branży. Świat Polskiego Biznesu
znajdziesz właśnie u nas!Kampuni jest to internetowy katalog firm i usług na terenie Polski. Znajdziesz tu
informacje oraz mapę dojazdu do każdej firmy, która ogłosiła się na naszym portalu. Kampuni to skarbnica
wiedzy. Szybko znajdziesz interesująca się firmę dzięki przejrzystości i funkcjonalności naszej bazy danych.
Wystarczy zaznaczyć interesującą nas branżę, interesujące nas podkategorię i wybrać odpowiednie
województwo i miasto. Dodatkowo na pod-stronę każdej firmy znajdziesz mapkę dojazdu, która ułatwi Ci
zlokalizowanie danej firmy. U nas także adresy, numery telefonów do urzędów użyteczności społecznej
między innymi: urząd miasta, policja, szkoły, ZUS, PUP, MOPS, Apteki, Szpitale itp. Kampuni to miejsce
skupiające wszystkie firmy w jednym miejscu. Znajdziecie u nas również wzory umów: spółek, urzędowych,
kadrowych, księgowych itp. Kampuni proponuje również porady prawne, które nadzoruje Kancelaria
Prawnicza Sajkowski & Sobota. Kampuni to alternatywa dla reklam w telewizji, radiu czy gazecie. Katalog
firm to miejsce gdzie skutecznie zareklamujesz swoją firmę lub usługę, nie wydając dużej ilości pieniędzy.
Reklama w Internecie jest skutecznym sposobem na zdobywanie nowych klientów. Dostęp do Internetu ma
prawie każdy. Nie ma rozróżnienia wiekowego. Korzysta z niego prawie każdy. Szukając informacji o
firmach, instytucjach i usługach. Zalogowanie się na Kampuni jest bardzo proste. Wystarczy wpisać dane
swojej firmy zaznaczyć odpowiednią branżę oraz podkategorię. Aby szybciej zostać zlokalizowanym należy
wybrać miasto oraz województwo. Zalecamy wpisanie danych adresowych, aby wyświetliła się mapa dojazdu
do państwa firmy, instytucji. Jednak gdyby wystąpiły jakiekolwiek problemy wystarczy skontaktować się z
nami.
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