Комерційна пропозиція
Пакет інтернет-реклами
«Україна. Оптимальний»
Високі місця в рейтингу і пошукове просування в мережі наших
бізнес-порталів
За допомогою пакета послуг «Україна. Оптимальний » профіль вашого бізнесу займатиме
високі місця в рейтингу на наших порталах, завдяки чому ви обов'язково виділитеся серед
ваших конкурентів і залучите нових клієнтів. Покупка даного пакета послуг дасть можливість
скористатися перевагами нашого каталогу, першим серед яких є доступ до десяткам тисяч
унікальних відвідувачів в день, які побачать інформацію про ваш бізнес.
Основні переваги пакету послуг «Україна. Оптимальний»:






4-зірковий бізнес-рейтинг
Високі місця в пошуку на наших бізнес-порталах
Розміщення логотипу, фото, відео, опису та іншої інформації про вашому бізнесі
Просування за ключовими словами в бізнес-каталозі
Електронний каталог підприємств України в подарунок

Вартість — 1990 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 отримаєте:

1. Високий бізнес-рейтинг на сайтах UA-REGION
(4 зірочки):

Найвигідніша позиція по відношенню до
конкурентів за рахунок попадання в ТОП при
пошуку по ключових словах, що характеризують
вашу комерційну діяльність.

2. Персональний профіль вашого підприємства.

Повний профіль буде доступний на бізнеспорталах: UA-REGION.INFO,UA-REGION.COM, UAREGION.COM.UA.

У вашому персональному профілі ми розмістимо
наступну інформацію:
 Контактні дані (фактична та юридична
адреса, сайт, електронна пошта,
телефони, факс, ПІБ вказаних посадових
осіб)
 Схема проїзду на інтерактивній карті
 Ваш логотип, фірмовий знак
 Відео презентації, що характеризують
діяльність вашої компанії
 Опис і зображення (фотографії) вашої
продукції, товарів і послуг
 Спеціально підібрані ключові слова (теги),
що характеризують діяльність вашої
компанії
3. Сприяння просуванню вашого
корпоративного сайту в пошуковій системі
Google.
Для досягнення цієї мети ми використовуємо такі
методи і інструменти:
 Нарощування «посилальної маси» в нашій
системі сайтів (до 30)
 Вибір і розміщення ключових слів (до 20)
4. Як бонус ви отримуєте наш електронний
каталог «Підприємства України. Повна база
даних: більш 330000 компаній».

Правильно складений персональний профіль
вашого підприємства має такі переваги перед
окремими сайтами-візитками та корпоративними
блогами:
 Величезна сумарна відвідуваність цільової
аудиторії
 Зручний інтерфейс користувача
(юзабіліті), єдиний стиль і строгий
дизайн
 Постійне оновлення, актуальність
інформації контролюється нашими
фахівцями
Наші фахівці проведуть моніторинг вашого
корпоративного сайту, проаналізують стан його
контенту (наповнення), складуть список ключових
слів, які найбільш повно відображають діяльність
вашої компанії і ефективно впливають на цільову
аудиторію споживачів ваших товарів і послуг. Дані
ключові слова будуть розміщені в профілі вашої
компанії.
Зручний інтерфейс, швидкість обробки і
ранжування даних, унікальна система пошуку,
можливість друку на конвертах.

