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3.1 – E-mail z ofertą

Przykłady e-maili, które możesz napisać z ofertą do potencjalnego klienta –

przykłady z lekcji wideo: 

Konsultacje i doradztwo przy planowaniu i organizacji eventu

Kompleksową obsługę techniczną (oświetlenie, nagłośnienie, scenografia)

Organizację i koordynację usług cateringowych

Zapewnienie rozrywki (muzyka na żywo, DJ, zabawy tematyczne)

Obsługę gości z zagranicy

Obsługę fotograficzną i filmową

Szanowni Państwo!

W imieniu naszej firmy przesyłam wstępną ofertę na organizację uroczystości z okazji 50-lecia

Państwa firmy.

Jesteśmy doświadczonym zespołem specjalizującym się w organizacji eventów, który z

przyjemnością pomoże Państwu w przygotowaniu niezapomnianego wydarzenia.

Nasza oferta obejmuje:

Jesteśmy elastyczni i gotowi dostosować się do wszystkich Państwa potrzeb i oczekiwań, aby

stworzyć niezapomniane wydarzenie.

Prosimy o odpowiedź w ciągu tygodnia w celu omówienia szczegółów i ustalenia dalszych

kroków.

Z poważaniem

Maria Kowalska

Eventy dla Ciebie

216 495 774

maria.kowalska@eventydlaciebie.pl

Przykład maila z ofertą z firmy eventowej

Przykłady wyrażeń z lekcji, na które warto zwrócić uwagę wraz z ich

rozszerzeniem:

W imieniu naszej firmy przesyłam wstępną ofertę na (co?) …

… organizację wesela / organizację konferencji dla (ilu?) 300 (trzystu) osób / przeprowadzenie

audytu w Państwa firmie / usługę księgową dla Państwa firmy / remont łazienki i kuchni.

Jesteśmy doświadczonym zespołem specjalizującym się w (czym?) ...

… organizacji wesel i konferencji / zarządzaniu mediami społecznościowymi małych i średnich

przedsiębiorstw / sprzedaży online oraz ustalaniu kanałów sprzedaży / doradztwie firmom

odnośnie optymalizacji kosztów / prowadzeniu ksiąg rachunkowych małych, średnich i dużych

firm / remontach mieszkań, domów i przestrzeni komercyjnych.
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Projektowanie architektoniczne

Projektowanie konstrukcyjne

Projektowanie instalacji

Nadzór budowlany

Koordynację procesu inwestycyjnego

Doradztwo inwestycyjne

Szanowna Pani!

Dziękuję za miłą rozmowę telefoniczną dzisiaj rano. Zgodnie z obietnicą, przesyłam więcej

informacji na temat naszej oferty. 

Jesteśmy firmą architektoniczną specjalizującą się w projektowaniu i realizacji projektów

budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, budynków przemysłowych oraz

inwestycji komercyjnych.

Chciałabym przedstawić Pani ofertę naszej firmy, w której zawarte są usługi projektowe,

usługi nadzoru budowlanego oraz koordynacji całego procesu inwestycyjnego. Nasze usługi

obejmują:

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności

potrzebne do realizacji najbardziej wymagających projektów. Zawsze staramy się zrozumieć

potrzeby naszych klientów i dostosować nasze usługi do ich indywidualnych potrzeb.

Jeśli jest Pani zainteresowana ofertą dla Pani firmy, bardzo proszę o odpowiedź na mojego e-

maila lub kontakt telefoniczny, omówimy szczegóły, abym mogła przygotować

indywidualną ofertę dla Pani firmy.

Z poważaniem

Julia Kowalczyk

Pionierski Projekt

677 241 565

j.kowalczyk@pionierskiprojekt.pl

Przykład e-maila z ofertą z firmy architektonicznej po wcześniejszej wstępnej

rozmowie telefonicznej:

Przykłady wyrażeń z lekcji, na które warto zwrócić uwagę wraz z ich

rozszerzeniem:

Nasza oferta obejmuje (co?) ...

… przygotowanie cateringu na konferencje / organizację sprzętu koniecznego do realizacji

szkolenia / przeprowadzanie szkoleń BHP online / przygotowanie projektu remontu oraz jego

wstępnej wyceny / organizację animacji dla dzieci oraz dorosłych. 

Jesteśmy przekonani, że nasze usługi pomogą Państwu (co zrobić?) …

… zwiększyć rozpoznawalność marki / zwiększyć ruch na stronie / uatrakcyjnić ofertę Państwa

firmy / zoptymalizować koszty w Państwa firmie związane z usługami online / zwiększyć

sprzedaż Państwa produktów i usług / zwiększyć satysfakcję klientów z organizowanych przez

Państwa konferencji / zmienić przestrzeń w Państwa firmie na bardziej przyjazną dzieciom. 
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