
the .tel regist ry

10 głównych powodów, 
dla których warto 
kupić domenę .tel



the .tel regist ry

Czym jest .tel?

Dzięki swojej domenie .tel możesz 
przechowywać, publikować i aktualizować 

online wszystkie dane kontaktowe 
oraz słowa kluczowe i to bez potrzeby 

tworzenia strony internetowej. 
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TwojaFirma.tel
Witamy w TwojaFirma
ul. Nazwa 123, 30-123 Kraków

Telefon
+48 (12) 777-8888

Email
nazwa@twojafirma.com

Fax
+48 (12) 777-9999

Strona internetowa
www.twojafirma.com

Słowa kluczowe dla TwojaFirma
słowa kluczowe,słowa kluczowe,słowa, 

Lokalizacja
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=

twojafirma.tel
Telefon 
+48 (12) 777-8888

Email
nazwa@twojafirma.com

Fax
+48 (12) 777-9999



2

Dlaczego powinieneś wykupić 
TwojaFirma.tel?

1. Stwórz i kontroluj własny hub komunikacyjny
Domena .tel pozwala na stworzenie interaktywnego huba 
komunikacyjnego, który kontroluje sposób, w jaki klienci 
komunikują się z Tobą. Używając TwojaFirma.tel możesz 
publikować wszystkie dane kontaktowe, zarówno numery 
telefonu, VoIP, komunikatory IM oraz adresy e-mail. Możesz 
także przechowywać linki, dane dotyczące lokacji oraz słowa 
kluczowe opisujące Twoją firmę.

2. Dołącz do jedynego w swoim rodzaju, 
działającego w czasie rzeczywistym  katalogu 
o zasięgu globalnym
TwojaFirma.tel otwiera przed Tobą wrota pierwszego globalnego 
katalogu, gdzie możesz zamieszczać i kontrolować swoje dane 
kontaktowe oraz aktualizować je w czasie rzeczywistym, kiedy tylko 
będziesz mieć na to ochotę. W odróżnieniu od istniejących katalogów, 
które nie tworzą całości i są bardzo drogie, .tel gwarantuje obsługę 
na całym świecie, całkowitą kontrolę oraz możliwość natychmiastowych 
aktualizacji danych za jedynie ułamek ceny. 

3. Efektywne przekierowywanie klientów 
do konkretnych oddziałów i placówek 
TwojaFirma.tel pozwala na łatwe przekierowywanie klientów do konkretnych oddziałów 
i placówek, w zależności od ich wymagań. A to wszystko przy pomocy szybkiej i intuicyjnej 
w nawigacji strukturze opartej na innowacyjnej technologii DNS.

http://pizzahut.tel

PizzaHut

PizzaHut
PizzaHut PizzaHut

TELEFON

SMSFAX

KOMÓRKA

VOIP

NUMER PREMIUMEMAIL

CENTRALA

INTERAKCYJNE
      POŁĄCZENIE

Go to
USA

Go to
Europe

Go to 
Asia

Go to
France

Go to
Germany

Go to 
United Kingdom

Go to
Birmingham

Go to
London

Go to 
Manchester

locations >>europe
locations >>europe >>uk

locations >>europe >>uk >>london
Our Address: 37 Percy St, London
W1T2DJ, UK

Voice Call
+442074676450

Fax
+442074676451

Web Link
www.pizzahut.com

Keywords
Pizza Hut, Delivery, London

+View in Google Maps
Location
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4. Bądź bardziej widoczny w internecie
TwojaFirma.tel sprawia, że jesteś bardziej widoczny 
w internecie. Dzieje się tak dzięki możliwości publikowania 
w wielu językach słów kluczowych dla każdego oddziału 
i placówki. Owe słowa kluczowe trafiają do najbardziej 
popularnych wyszukiwarek, co sprawia, że łatwiej odnaleźć 
Cię w internecie. 

5. Kontaktuj się z klientami 
w każdy możliwy sposób
TwojaFirma.tel sprawia, że z Twoją firmą można się 
skontaktować za pomocą każdego urządzenia, które ma 
dostęp do internetu. Twoi klienci po prostu wpisują 
w przeglądarce TwojaFirma.tel, wybierają formę kontaktu 
i klikają, by rozpocząć połączenie. 

6. Zyskaj możliwość obecności 
w telefonach komórkowych
TwojaFirma.tel została zoptymalizowana do przeglądania 
przy użyciu telefonu komórkowego. Używam szybkich i lekkich 
funkcji wyszukujących zamiast tradycyjnej powolnej strony 
internetowej z ciężkim kodem HTML. To sprawia, że szybko 
i łatwo można znaleźć Cię także za pomocą telefonu 
komórkowego. 

7. Aktualizacja – w każdym 
momencie, w każdym miejscu
TwojaFirma.tel dzięki przyjaznemu interfejsowi 
może być w prosty sposób aktualizowana w czasie 
rzeczywistym za pomocą każdego urządzenia 
podłączonego do internetu

Web   Images Ne

TWOJAFIRMA.tel

twoja firma
search

Web

the web

Welcome to Your Company. Switchboard +1 (
Exclusive, Luxury, Award Winning, Worldwide
twojafirma.tel - 15k - Cached- Similar pag

twojafirma.tel
Switchboard
+48 (12) 555-8888

Email
nazwa@twojafirma.com

Fax
+48 (12) 555-9999

EDIT YOUR .TEL

Details for yourcompany.tel
Text

Mobile

Skype

Email

Weblink

Add

Keywords New York, Exclusive, Luxury, Award Winn Next

Dlaczego powinieneś wykupić 
TwojaFirma.tel?
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8. Wprowadź numery do głosowania i obstawiania zakładów

Firma może użyć swojej domeny .tel, by w prosty sposób przygotować, 
zintegrować i zarządzać zależnymi od czasu zadaniami, jak na przykład 
głosowaniem na ulubiony program telewizyjny  za pomocą SMS (np. American 
Idol). Użytkownicy mogą za pomocą jednego kliknięcia na domenie .tel 
zagłosować na ulubioną gwiazdę.

    Aby zobaczyć prezentację tej funkcji proszę wejść na My-Idol.tel.

Cancel

Contact Info:  Keywords

Save Selected Results Cancel

Contact Info:  Keywords

Save Selected Results Cancel

Contact Info: Keywords

Save Selected Results

To vote for your favorite 
American Idol choose from the
following contestants:

You can vote for Jordan by
SMS, on the web or by simply
calling the number shown.

tel:

tel:

tel:

sms:

phone:

web:

Calling...

+19008765432
$0.50 per call
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9. Reklamuj się za pomocą ogólnych domen imiennych

Firma może używać .tel także dla serwisów związanych z ogólnymi nazwami 
(np. hotele.tel, hydraulik.tel, ubezpiecznie.tel, ślusarz.tel itd.) Każda z domen 
.tel może posiadać wiele subdomen, co ułatwi znalezienie lokalnych 
providerów lub specjalistów. 

 Aby zobaczyć prezentację tej funkcji proszę wejść na  Hotels.tel . 

http://hotels.tel

hotels

hotels
hotels

hotels

Go to
usa

Go to
europe

Go to
washington

Go to
newyork

Go to
vermont

Go to
hotelny

Go to
centralhotel

Voice Call (Reservations)

+1-202-555-9201

Email (Reservations)

bookings@hotelny.com

Web Link
www.hotelny.com

Location
View in Goo

Keywords
Hotels, New
Rooms avai 

Hotels of the World
Please select your 
desired area:

Hotels in the United
States of America Hotels in New York

Hotel NY, New York

hotels>>usa
hotels>>usa>>newyork

hotels>>usa >>newyork >>hotelny

Dlaczego powinieneś wykupić 
TwojaFirma.tel?
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10. Przekieruj ruch do komercyjnych witryn
Firma może używać .tel, by móc zaoferować serwisy witrynowe i zbierać małe 
wpłaty za pliki do ściągnięcia, produkty czy usługi. Przykładowo: fan club 
gwiazdy może zapewnić chaty, pliki do ściągnięcia na komputer i telefon 
(np. MP3 lub dzwonki), jak pokazano poniżej. 

 Aby zobaczyć prezentację tej funkcji proszę wejść na  Celebrity.tel

http://celebrity.tel

celebrity

celebrity

celebrity

Go to
hollywood

Go to
models

Go to
musicians

Go to
amy-winehouse

Go to
50cent

Go to
rolling-stones

Go to
nirvana

Go to
news

Go to
chat

Go to
music

Go to
mobile-content

Go to
ringtones

Go to
contact

Celebrities

Musical Celebrities

50 Centcelebrity>>musicians

celebrity>>musicians >>50cent
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Co odróżnia .tel od innych domen 
najwyższego poziomu (TLD)?
Wszystkie istniejące domeny najwyższego poziomu ( np.: .com, .net, 
.org, .fr, .mobi) służą jednemu celowi: mapują nazwy domen i strony, 
jak pokazano poniżej

1. Kiedy wpisujesz tradycyjną nazwę domeny, np.: www.IBM.com w przeglądarce,
wysyła ona zapytanie do DNS (Domain Name System) 

2. DNS odpowiada adresem IP, 129.42.18.103.

3. Twoja przeglądarka używa adresu IP, by zlokalizować stronę IBM.

Domena .tel  nie koncentruje się na zawartości strony internetowej 
i nie używa DNS w ten sposób.

www.IBM.com
IPAddress
129.42.18.103

IPAddress
129.42.18.103

zawartość strony www

1 2

3

http://www.IBM.com/
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Domena .tel ma zupełnie inny cel.

Mapuje nazwy domen z konkretnymi informacjami i słowami kluczowymi 
przechowywanymi bezpośrednio w DNS, co pozwala firmom na używanie 
DNS jako miejsca do przechowywania danych, jak pokazano poniżej

1. Kiedy wpisujesz nazwę domeny (Hertz.tel) w przeglądarce, wysyła ona 
zapytanie do DNS

2. DNS nie odpowiada podaniem adresu IP, jak ma to miejsce w przypadku 
innych domen, Zamiast tego, dostajemy dane kontaktowe i słowa kluczowe, 
które firma Hertz zdecydowała się przechowywać bezpośrednio w DNS.

3. Możesz kliknąć na jeden z kontaktów podany przez Hertz (telefon, e-mail,
skype itd.) by się bezpośrednio połączyć.

Hertz.tel

tel: +442078280000
email: info@hertz.com
www.hertz.com

kliknij by zadzwonić
tel: +442078280000

1 2

3
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Co odróżnia .tel od innych domen 
najwyższego poziomu (TLD)?
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Jakie są zalety przechowywania 
informacji bezpośrednio w DNS?
.tel to pierwsza domena najwyższego poziomu, które używa DNS 
w całkowicie nowy sposób – jako miejsce składowania informacji. 
Dzięki temu .tel zapewnia:

1. Nie musisz posiadać strony internetowej: 
Dane kontaktowe przechowywane w DNS 
są gotowe, by udostępnić je każdemu bez 
potrzeby tworzenia strony www i pomocy 
webmastera. 

2. Szybkość: System domen imiennych jest 
nastawiony na szybkość. Ponieważ system 
jest oparty na DNS, znalezienie informacji 
zabiera ułamek sekundy - jest szybsze niż 
w przypadku typowej strony internetowej.

3. Działanie w czasie rzeczywistym: Bez względu 
na to kiedy zdecydujesz się na aktualizację 
danych w DNS, zmiany widoczne są od razu.
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4. Podwyższona kontrola: Tradycyjnie, 
wyszukiwarki zmuszone są „czytać” 
zawartość całej strony internetowej, 
by wyszukać słowo kluczowe. Domena 
.tel używa danych, które podasz DNS, 
by przekazać wyszukiwarce gdzie 
dokładnie szukać, tym samym 
podnosząc Twoją kontrolę nad wynikami 
wyszukań.

5. Dostosowanie do telefonów komórkowych: Wyszukania .tel są tak małe 
(mało „ważą”), że są niedrogie dla klienta. Dane są zaprezentowane w tak 
prosty sposób, że .tel bez problemu integruje się z książką adresową 
i pozwala na zaawansowaną nawigację na każdym telefonie komórkowym.

Find: 
Adam Smith
Alan Petterson
Ben Timothy
Benjamin Bloom
David Marshall
Freddy
Hertz
Johnathon Rogers
Keith Mathews
Larry Christie
Philip Jones

Lookup .Tel
adamsmith.tel
Valid until 16:16:10 22 Mar 07
Bourne House, 510 Godstone Road, 
Surrey, England

+441883321238
+441883621041
+447703883100
asmith@fdbhost.com
http://www.asmith.com
adamsmith210
adamsmith210

Performing Lookup

Lookup .Tel
Lookup .Tel
Change .Tel
Help
Filter
New Address
New Group
View
Edit
Delete
SIM Phone Book
Options
Close
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Jakie są zalety przechowywania 
informacji bezpośrednio w DNS?
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6.

7.

8.

Jakie są zalety przechowywania 
informacji bezpośrednio w DNS?

Skalowalność (przystosowywanie do 
zwiększonych wymagań): DNS jest 
całkowicie skalowalnym i zdecentralizowanym 
systemem, który już dziś odpowiada na 
miliony zapytań dziennie. Idealnie nadaje 
się na  globalny katalog danych kontaktowych 
i słów kluczowych. 

Skala światowa: DNS jest wszędzie. Wszystko, 
co jest w internecie, używa DNS cały czas, 
a wszystkie informacje przechowywane w DNS 
są w każdej chwili dostępne wszędzie na świecie 
za pomocą każdego urządzenia podłączonego 
do internetu.

Szyfrowanie: Dane przechowywane 
w DNS mogą być zaszyfrowane tak, 
by tylko autoryzowani użytkownicy 
mieli w nie wgląd. 
Zapewnia to całkowitą prywatność.
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