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    Witam, 

Poniżej przedstawiam kilka różnych propozycji współpracy, dzięki którym można zarówno promować swoje usługi na platformie www.qimtek.se 

(odwiedzanej przez 15 000 użytkowników miesięcznie), którzy to korzystają z naszego systemu, w momencie, kiedy poszukują nowego 

dostawcy. Jak również promować Państwa przedsiębiorstwo w największym przemysłowym dzienniku w Szwecji Svenskt Verkstad (nakład 

45 000 rocznie) i jednocześnie otrzymywać aktualne zapotrzebowania ofertowe od blisko 2500 nabywców z rynku szwedzkiego i norweskiego. 

Oferta od: Kalex AB,    
Oferta ważna 14 dni.  

Usługi  
Rejestracja       

Abonament 

Podstawowy        
Abonament 

 Rozszerzony 

Abonament 

Pełny 

Podstawowa prezentacja na platformie Qimtek 
  

    

Zgłaszanie zapotrzebowań po przez eSoursning 
  

    

Otrzymywanie zapotrzebowań   
 

    

Rozszerzona prezentacja z logotypem, zdjęciami, linkami i.t.p.   
 

    

Logotyp i priorytet wśród Dostawców prezentowanych Nabywcom   
 

    

Publikowanie informacji prasowych i nowości   
 

    

Anonsowanie maszyn, produktów i materiałów   
 

    

Ukierunkowane maile marketingowe do wybranych grup 

docelowych                 
 

 x2  x2 

Baner zamieszczony na Qimtek.se przez 3 miesiące                

    

6 anonsów w Svensk Verkstad 

Jedna cała strona lub 2x po półstrony                
 

    

         1 750 €     2 750 €      3 750 € 

Otrzymywanie zapotrzebowań ofertowych  

Kiedy kupujący wysyła zapytania ofertowe poprzez Platformę Qimtek zostanie ono przesłane na podany e-mail i Państwa przedsiębiorstwo   
zostanie zaprezentowane, jako możliwy dostawca, jeśli jest to zgodne z profilem przedsiębiorstwa. Kupujący może następnie za pomocą jednego 
kliknięcia zapoznać się z profilem działalności wybrać, jako oferenta i jednocześnie wysłać zapytanie ofertowe włącznie z rysunkami za 
pośrednictwem poczty e-mail bezpośrednio do Państwa. 

Profil przedsiębiorstwa: 

Nasza strona internetowa znajduje się w czołówce rankingu Google dzięki ciągłej optymalizacji, którą nieustannie dokonujemy. Zatem Państwa 
profil działalności będzie, posiadał wysoką ekspozycję w naszej sieci Dostawców. Ponadto, wielu Kupujących używa naszą platformę do 
wyszukiwania kooperantów. 

Rozszerzona prezentacja przedsiębiorstwa z logotypem, zdjęciami, linkami itp. priorytet wśród Dostawców prezentowanych Nabywcom, publikowanie 

informacji prasowych i nowości, anonsowanie maszyn, produktów i materiałów.  

 

Zaprezentowanie na największej platformie 
kooperacji w Szwecji:  

W chwili zgłoszenia przez kupującego konkretnego zapotrzebowania 
otrzymacie je Państwo bezpośrednio na podaną pocztę elektroniczną.  
W poczcie pojawi się link do specyfikacji oraz informacja o nim. 
Uzyskacie Państwo również informację o zdolności kredytowej 
kupującego. 

 

Największy w Szwecji rynek kooperacji dla przemysłu daje przedsiębiorstwom maksymalne 
eksponowanie u Nabywców, Decydentów i ogólnie na rynku szwedzkim

Qimtek systematycznie kontaktuje Dostawców, 
Nabywców i Decydentów w Szwecji.

25 000 Wywiadów

telefonicznych

Czołówka w rankingu

Google przez optymalizację

Wystawy Emila, MAX,

Easyfairs, Scanomatic.

Nakład 41 000

rocznie

15 000 Odwiedzających

miesięcznie

Współpraca ze związkami 

Branżowymi i instytucjami

Platforma dla Dostawców Platforma dla NabywcówZarządzanie kontem Qimtek

Baner na platformie www.qimtek.se 

Ukierunkowane maile marketingowe do wybranych grup docelowych 

Baner zamieszczony na Qimtek.se przez 3 miesiące 

Qimtek.se jest największą i najbardziej aktywną w Szwecji 

Platformą zapytań ofertowych oraz prezentacji profili dostawców, 

wiadomości i reklam. Z prezentacją baneru na Qimtek.se dotrzesz 

do 15.000 unikalnych nabywców w każdym miesiącu.   

http://www.qimtek.se/
http://www.qimtek.se/services.aspx?s=matrix
http://www.qimtek.se/services.aspx?s=engFree
http://www.qimtek.se/
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Anonsowanie w największym dzienniku 

przemysłowym w Szwecji: 

Będąc naszym Abonentem uzyskujecie Państwo dostęp do priorytetu 

zamieszczania wiadomości i anonsów w dzienniku Svensk Verkstad, 

który jest wydawany sześć razy w roku i jest rozprowadzany do około 

45 000 czytelników wśród Szwedzkich Decydentów w przemyśle. 

Zobacz: www.svenskverkstad.se

 

Abonament rozpoczyna się zgodnie z umową. 

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek zapytania bardzo proszę o kontakt. 

 

Pozdrawiam, 

 

Aleksander Komorowski 

 

Kalex AB Generalny Agent na Polskę 

 

Komórka +48 787 17 57 57 

Mobil: +46 709 279 056 

aleksander@kalex.se 

www.kalex.se  

Qimtek AB / First Index / Svensk Verkstad 

Svärdvägen 13 

 

182 33 Danderyd 

 

www.qimtek.se  

 

www.svenskverkstad.se 

 

 

 

 
 

              

 

Qimtek mapuje wszystkich dostawców w szwedzkim, Norweskim i polskim przemyśle 
maszynowym. Nabywcy wiodących przemysłowych firm szwedzkich i norweskich w górnictwie, 
automatyce, motoryzacji, branży lotniczej, transporcie, energetyce, budownictwie i leśnictwie 
zlecają nam zapytania ofertowe. Za pośrednictwem systemu eSourcing Nabywcy mają dostęp 
do zarejestrowanych przedsiębiorstw na platformie Qimteks Se. Zarejestrowani abonenci 
otrzymują bezpośrednio zapytania ofertowe. 

We współpracy z: www.mvr.se      
 
© 2014 Qimtek 

Podział na grupy zapotrzebowań 

Obróbka skrawaniem 

Obróbka blach i rur 

Produkcja form i narzędzi 

Konstrukcje stalowe 

Produkcja w plastiku i gumie 

Odlewnictwo 

Elektronika 

Szycie 

Hale i ich wyposażenie 

Magazyny i ich wyposażenie 

Budownictwo 

Materiały 

Automatyzacja 

Transport 

 

 

http://www.svenskverkstad.se/
mailto:aleksander@kalex.se
http://www.kalex.se/
http://www.qimtek.se/
http://www.svenskverkstad.se/
http://www.mvr.se/

