Promoveaz - i compania prin catalogul de firme
În câ iva pa i simpli v ve i reg si în directorul de domenii, f r ca echipa MuresInfo s se deplaseze la sediul
dumneavoastr , f r telefoane costisitoare, f r stress i f r obliga ii.
MuresInfo.ro v ofera posibilitatea de a v prezenta compania în cadrul portalului, atât GRATUIT cât i contracost, în
func ie de preferin ele dumneavoastr i de dorin a de promovare.
Avantajele prezen ei companiei dumneavoastr prin intermediul unui modul cu plat sunt net superioare unei simple
list ri; vizitatorul poate avea la dispozi ie imagini cu produsele sau serviciile puse la dispozi ie, textele prezente pe
modul descriu în detaliu activitatea companiei, cei care viziteaz modulul având la îndemân o bogat surs de
informa ii.
La înscrierea companiei se va alege din lista de selec ie a câmpului Modul unul din modulele dorite.

Module de promovare

Servicii incluse
BASIC

LIGHT

BRONZE

SILVER

MEMBER

MEMBER

MEMBER

MEMBER

GOLD
MEMBER

(5)

(15)

(25)

150
RON

250
RON

500
RON

Prezentare Denumire Companie + Localitate + Adresa
Înscriere companie într-un num r limitat de Categorii
Prezentare Date Companie + Sigl

i Descriere Companie

Link c tre pagina web a companiei
Cont de Administrare pentru op iunile de mai sus
Site web generat la adresa numefirma.muresinfo.ro
Primire a E-mail a mesajelor de contact
Prezentare Produse / Servicii cu imagine ata at
Descriere / Pliant de o pagin A4 cu imagini
Imagine promo ional a companiei, de m rime 120x80 pixeli pe
pagina principal a catalogului de firme prin rota ie, timp de un
an de zile
Imagine promo ional a companiei, de m rime 120x80 pixeli pe
pagina principal MuresInfo.ro prin rota ie, timp de o lun de zile
Imagine promo ional a companiei, de m rime 468x60 pixeli pe
pagina principal MuresInfo.ro prin rota ie, timp de trei luni de zile

PRE
* pre urile exprimate sunt tarife lunare (pentru contracte semnate pe o
perioad de cel pu in o lun de zile) i nu includ TVA

- pachet de servicii inclus în modulul respectiv
- pachet de servicii indisponibil în modulul respectiv
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*

:

GRATUIT

80
RON

Deasemenea, v pute i promova imaginea companiei dumneavoastr prin bannere publicitare pe MuresInfo.ro :
I. Banner de m rimea 120x80 vizibil permanent nr. de bannere disponibile : 10-15
localizare : homepage (pagina principal ), lateral stânga + dreapta jos SAU interiorul paginilor MuresInfo.ro,
lateral stânga
Cost : 50 RON + TVA / lun **
II. Banner de m rimea 468x80 prin rota ie maximum 10 bannere
localizare : pe fiecare pagin a site-ului, în partea de sus, lâng logo MuresInfo
Cost : 120 RON + TVA / lun **
III. Banner de m rimea 160x600 prin rota ie maximum 10 bannere
localizare : pe fiecare pagina a site-ului, în partea dreapt a paginilor MuresInfo.ro
Cost : 180 RON + TVA / lun **
IV. Banner de m rimea 770x60 prin rota ie maximum 10 bannere
localizare : pe fiecare pagin a site-ului, deasupra paginilor MuresInfo.ro
Cost : 180 RON + TVA / lun **
** pre urile men ionate mai sus nu includ TVA i sunt valabile pentru contracte semnate pe o perioad de minim o lun de zile. La fiecare 3 (trei) luni
de contract ve i primi o lun de promovare GRATUIT.
*** pentru oricare dintre bannerele afi ate prin rota ie, v oferim posibilitatea rezerv rii spa iului publicitar în exclusivitate, f r rotirea bannerului
dumneavoastr cu alte bannere. Pentru aceasta situa ie pre ul va fi comunicat ulterior.

Banner tip IV.
Banner tip II.

Banner
tip I.

Banner
tip III.

**** pentru orice alt propunere de publicitate, colaborare, tip de banner sau advertorial, v rug m contacta i departamentul nostru de marketing.
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