Комерційна пропозиція
Пакет інтернет-реклами
«Україна. Бюджетний»
Прекрасний інструмент для початку завоювання вашою компанією
мережі Інтернет
Пакет послуг «Україна. Бюджетний» — це чудовий початок залучення компанією нових
клієнтів. Пропонований пакет послуг дозволить забезпечити впевнене просування компанії,
яка з тієї чи іншої причини виділяє на ці цілі мінімальний бюджет. Комплекс реалізованих
методів не тільки зміцнить місце вашого бізнесу на наших інтернет-ресурсах, але і приверне
увагу цільової аудиторії, допоможе знайти надійних ділових партнерів.
Основні переваги пакета послуг «Україна. Бюджетний»:





2-зірковий бізнес-рейтинг
Прекрасний початок розкрутки вашого бізнесу
Розміщення логотипу і базової інформації про ваш бізнес
Хороша позиція в пошуку на наших бізнес-порталах

Вартість — 990 грн. на 1 рік.
Оплатити
Детальніше про пакет »

Виникли питання? Звертайтесь!
E-mail: info@ua-region.info , Тел: +38 (044) 502-73-51, +38 (032) 232-88-10

Детальний опис пакету:
Ми пропонуємо:

Ви отримуєте:

1. Розміщення профілю вашої компанії на
сайтах UA-REGION з бізнес-рейтингом (2
зірочки):

Рейтинг, що забезпечує вашій компанії, при
пошуку за ретельно підібраним ключовими
словами, потрапляння на перші сторінки
результатів пошуку наших бізнес-порталів.

2. Розміщення персонального профілю вашої
компанії на сайтах UA-REGION

Профіль вашої компанії буде розміщений на
українських інформаційних бізнес-порталах,
сумарна відвідуваність яких перевищує 50000
унікальних відвідувачів у день: UA-REGION.INFO,
UA-REGION.COM, UA-REGION.COM.UA.

Ваш персональний профіль буде містити:
 назву і логотип вашої компанії
 точні контактні дані (фактична адреса,
поштовий індекс та URL сайту вашої
компанії, номери телефонів, ПІБ
відповідальних осіб)
 карту з точними координатами фактичної
адреси
 рекламні матеріали
 перелік вашої продукції, товарів і послуг

3. Допомога у зміцненні позицій сайту вашої
компанії в видачі Google
В рамках цього процесу ми пропонуємо комплекс
необхідних заходів для підвищення рейтингу:
 просування і розкрутку компанії на
сторінках UA-REGION

Індивідуально складений профіль буде
відображати найнеобхіднішу інформацію, що
дозволяє клієнтам отримати загальне уявлення
про діяльність вашої компанії, зробити попередній
висновок про необхідність майбутнього
співробітництва. Достовірні контактні дані,
перелік товарів і послуг, текстові рекламні
матеріали (створені з урахуванням ключових слів,
що використовуються потенційними клієнтами для
пошуку в мережі Інтернет) — все це різко
збільшить кількість унікальних відвідувачів на
сайті вашої компанії, що, в свою чергу, позитивно
позначиться як на іміджі, так і на фінансовому
добробуті вашого бізнесу.
Наші фахівці кваліфіковано виконають SEOоптимізацію та розкрутку сайту вашої компанії на
наших порталах, використовуючи весь свій
багаторічний досвід та найновіші інформаційні
технології.

