
Subskrypcja hot leadów! 

Wejdź na stronę https://app.dmsales.com/pl/register#/start i załóż darmowe 
konto na naszej platformie. Wybierz przycisk „Pokaż nam kogo szukasz”
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Podaj swój służbowy adres e-mail lub zarejestruj się z Google2



Ustal grupę odbiorców wybierając odpowiednio: Typ odbiorcy – Konsumenci3

Przejdź do zakładki „Dane geolokalizacyjne” i wybierz województwo, które Cię 
interesuje (możesz wybrać dowolną ilość). 

Uwaga! W subskrypcji hot leadów zakres poszukiwań jest tylko po województwie.
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Po wybraniu przycisku "Przejdź dalej", zweryfikuj dane na „Podsumowanie 
Twojego projektu”

v
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Jeśli wszystko się zgadza, wybierz 
przycisk „Pokaż leady”. Na podany 
adres e-mail została wysłana 
wiadomość potwierdzająca.

Zaloguj się do swojej poczty 
i potwierdź rejestrację
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Świetnie! Udało Ci założyć konto na plaormie DMSales. Przy pierwszym 
logowaniu przejdź do ustawień wybierając przycisk „Odbierz punkty”, który 
znajduje się po lewej stronie

Ostatni krok to płatność za 
subskrypcję. Wybierz przycisk 
„Przejdź na PRO”. Następnie 
klikając przycisk „Zrób kalkulację” 
przesuń suwak na kwotę, która 
będzie odpowiadała ilości leadów. 
Cena za 1 lead to 50 zł neo. Leady 
sprsprzedawane są w paczkach po 10 
sztuk
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Po dodaniu leadów do projektu na Twoim koncie, otrzymasz powiadomienie na 
adres e-mail
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7

Uzupełnij dane zgodnie z instrukcją. Pamiętaj, że numer NIP będzie używany 
w generowaniu faktury VAT. Na numer telefonu będą przychodziły wiadomości 
z hasłami do plików z leadami, które będzie można pobrać z plaormy
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FAQ – pytania i odpowiedzi 

Co to jest hot lead fotowoltaiczny? 
Hot lead to pozyskany kontakt do osoby, która potwierdziła chęć rozmowy 
z doradcą ds. fotowoltaiki podczas rozmowy z konsultantem oraz jest 
właścicielem/współwłaścicielem lub ma prawo do dysponowania nieruchomością, 
dach jest w dobrym stanie technicznym, na budynku nie ma eternitu. 

1

Jak pozyskiwane są leady?
Wykorzystując własne zasoby bazodanowe prowadzimy kampanie do 
sprofilowanych odbiorców, którzy odpowiadają profilowi klienta potencjalnie 
zainteresowanego spotkaniem z doradcą ds. fotowoltaiki
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Czy kontakty są w jakiś sposób weryfikowane?
Tak. Prowadzimy dwuetapową weryfikację leada. Pierwszym krokiem jest 
pozyskanie informacji o zainteresowaniu tematem fotowoltaiki (otwarcie maila, 
reakcja na reklamę, wypełnienie formularza). Drugi etap to weryfikacja 
telefoniczna przez konsultanta. Po potwierdzeniu danych oraz wyrażeniu zgody na 
rozmowę przekazujemy kontakt do doradcy.
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W jakiej formie otrzymam leady?
Leady udostępniamy na naszej platformie DMSales  w  postaci pliku  CSV.  W  celu 
zwiększenia ochrony danych, plik dodatkowo  zostaje  spakowany  w formacie .zip 
Tu znajdziesz więcej informacji: 
https://dmsales.com/pomoc/jak-rozpakowac-plik-csv-z-paczki-zip/ 
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Jaką mam gwarancję, że otrzymane leady są zainteresowane rozmową na temat 
produktów fotowoltaicznych?
Każdy pozyskany kontakt jest weryfikowany dwuetapowo i posiadamy gwarancję 
w postaci nagranej zgody na kontakt podczas rozmowy z konsultantem.
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Kiedy mogę zareklamować otrzymany kontakt?
Reklamacji podlegają następujące sytuacje:
- Podany numer telefonu nie istnieje
- Błędnie przypisany numer do danej osoby
- Osoba komunikuje, że nie wyrażała zgody na rozmowę. [Weryfikujemy rozmowę 
w celu uznania reklamacji]
- - Lead nie spełnia wymogów
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Po jakim czasie otrzymam pierwsze leady?
Jest to uzależnione od tego na jak wąskim obszarze lokalizacyjnym działasz, 
zazwyczaj pierwsze leady pojawiają się w ciągu tygodnia.
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Jaki obszar działań mogę wybrać?
Pozyskujemy leady na terenie całej Polski. Masz możliwość wybrania 
dedykowanego województwa, z którego będziesz otrzymywać leady.
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Czy otrzymam powiadomienie o nowych leadach? 
Standardowo powiadomienia wysyłane są jako wiadomość e-mail, dodatkowo 
otrzymasz SMS z hasłem do pliku CSV, aby wypakować kontakty.

Jedyne narzędzie do prospecngu,
jakiego potrzebujesz
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