Комерційна пропозиція
Пакет інтернет-реклами
«Україна. Ефективний»
Впевнений крок на шляху до просування вашого бізнесу
Особливістю пакету послуг «Україна. Ефективний» є планомірне збільшення пізнаваності
вашої компанії багатотисячною аудиторією нашого бізнес каталогу, і як результат можливість
отримання потенційних клієнтів для вашого бізнесу. Унікальне співвідношення "ціна/якість"
дозволяє вважати даний пакет вдалим вибором для підприємств, що розвиваються.
Основні переваги пакета послуг «Україна. Ефективний»:






3-зірковий бізнес-рейтинг
Місця на першій сторінці пошуку на наших бізнес-порталах
Розміщення логотипу, фото, відео, опис та іншої інформації про ваш бізнес
Просування за ключовими словами в бізнес-каталозі
Покращення видимості вашої компанії в пошуковій видачі

Вартість — 1290 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 високим бізнес-рейтингом
(3 зірочки):

При пошуку за ключовими словами, які
характеризують вашу діяльність, ваша компанія
появиться на 1-2 сторінці результатів пошуку.
Відповідно, інформацію про Ваші товари і послуги
буде легко знайти всім зацікавленим
користувачам мережі Інтернет.

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 в день: UAREGION.INFO, UA-REGION.COM, UAREGION.COM.UA.

Ваш персональний профіль міститиме:
 назву і логотип вашої компанії
 контактні дані (фактична адреса,
поштовий індекс, сайт компанії, номери
телефонів та ПІБ посадових осіб)
 карту з точними координатами фактичної
адреси
 перелік і опис вашої продукції, товарів і
послуг
 фото вашої продукції, товарів і послуг
 спеціально підібрані ключові слова, що
характеризують діяльність підприємства
(теги)
3. Допомога у зміцненні позиції сайту вашої
компанії в пошуковій системі Google.
В рамках цього процесу ми пропонуємо комплекс
необхідних заходів для підвищення рейтингу:
 підбір і розміщення ключових слів (до 10
тегів)
 просування та розкрутку вашої компанії на
сторінках UA-REGION

Правильно підібрана інформація про вашу
компанію, доступна користувачам багатьох бізнескаталогів, не тільки принесе вам додаткову
популярність, але і підштовхне потенційних
клієнтів швидше приймати рішення про співпрацю.
Достовірна контактна інформація дозволить їм
зв'язатися з вами в режимі реального часу.

Наші фахівці кваліфіковано виконають розкрутку
профілю вашої компанії на наших сайтах,
використовуючи весь свій багаторічний досвід та
найновіші інформаційні технології.

