Комерційна пропозиція

Інформаційне агентство «Databases Lab»
Пакет «VIP»:
Максимальний бізнес рейтинг
Пакет послуг «Максимальний бізнес рейтинг» розрахований на реалізацію потреб бізнесу,
що динамічно розвивається і вимагає максимально швидкого просування в мережі
Інтернет. Масштабність реалізованих заходів дозволяє в короткі терміни вивести вашу
компанію в ТОП-3 пошуку за ключовими словами, що характеризує вашу діяльність, у всіх
наших бізнес-каталогах, а також зайняти лідируючі позиції в популярних пошукових
системах.
Внутрішня і зовнішня реклама, аудит і SEO-оптимізація, якісне покращення наповнення
контенту, просування сайтів в пошукових системах, персональний профіль, розміщений в
численних базах даних і широко відображає як діяльність, так і корпоративний дух компанії
— все це і багато іншого входить в комплексну пропозицію VIP-пакету «Максимальний
бізнес рейтинг».
Індивідуальний підхід, використання сучасних SEO-технологій, гарантують просування
вашого бізнесу і можливість використання численних привілеїв, недоступних вашим
конкурентам. Якщо вашою метою є розкрутка сайту і тривале збереження лідируючих
позицій — скористайтеся нашими можливостями, щоб отримати бажаний результат.

Ми пропонуємо:
1. Максимальний рейтинг (5 зірочок) у всіх
наших каталогах в Інтернеті та на компактдисках:
*****

Ви отримуєте:
Гарантоване попадання в ТОП-3 при
пошуку за ключовими словами які
характеризують вашу діяльність в
наших бізнес-каталогах.
Підвищення видимості сайту в
найпопулярніших пошукових системах
(Google, Yandex, META).
Це забезпечить максимальне
збільшення відвідування сайту вашої
компанії і приверне нових клієнтів, що
потребують ваших послуг.

2. Розміщення найбільш повного профілю
вашої компанії на всіх сайтах, що входять в
Єдину систему ділової інформації «Всі
підприємства України».
Індивідуально складений профіль буде
відображати необхідні вам відомості,
включаючи:
Назва та логотип компанії
Відеопрезентації, що демонструють
діяльність і досягнення вашого бізнесу
Всі необхідні контактні дані (фактична
адреса головного офісу і філій,
поштовий індекс, URL сайту вашої
компанії, телефони для зв'язку, П.І.Б.
відповідальних осіб і т.д.)
Точні координати фактичної адреси на
карті
Рекламні матеріали
Комплексну демонстрацію діяльності
компанії (фотографії продукції, перелік
послуг, прайс-листи)
Спеціально підібрані ключові слова, що
характеризують діяльність
підприємства (теги)

Максимально повний профіль буде
доступний всім користувачам Інтернету
на наступних мережевих ресурсах:
українські інформаційні бізнес-портали
UA-REGION.INFO, UA-REGION.COM, UAREGION.COM.UA;
торгова марка «ПОШУК™»
POSHUK.COM;
мережа інтернет-порталів торгової
марки «Бізнес-Гід™» BG.UA, BIZ-GID.RU,
BIZ-GID.COM;
інтернет-проекти DLAB.COM.UA,
DLAB.LVIV.UA
Інформація, відображена в
персональному профілі компанії,
формується таким чином, щоб з одного
боку, не перевантажити потенційного
замовника інформацією, а з іншого —
надати йому комплекс відомостей,
повною мірою характеризують
продуктивність діяльності компанії і
комплексу послуг, що надаються.

3. Забезпечення індексації профілю вашої
компанії популярними пошуковими
системами.

4. Досягнення максимального рейтингу вашої
компанії в найбільш популярних пошукових
системах (Google, Yandex, МЕТА).
Використання найбільш ефективних методів
просування сайтів в пошукових системах
дозволяє за прогнозований час досягти
лідируючих позицій. Ми проведемо якісну
роботу по:
аудиту і корекційній роботі над
контентом сайту
підбору та розміщення ключових слів,
що характеризують ваш бізнес (до 50
тегів)
виконанню SEO-оптимізації та
розкрутки вашої компанії на всіх
ресурсах бізнес-порталу UA-REGION
придбання посилань на ваш профіль за
ключовими словами, як на зовнішніх
сайтах (до 100 посилань) так і з
внутрішніх сторінках нашого сайту (до
200 посилань)

Робота пошукових систем будується на
підставі чітких алгоритмів і логічних
законів. Пошукові роботи аналізують
інформацію далеко не з точки зору "це
цікаво" або "це саме те, що я шукаю".
Тому забезпечення індексації профілю
стає запорукою популярності вашої
компанії в мережі.
Використання сучасних SEO-технологій
дозволить знаходити вашу компанію в
пошукових системах за будь-яким
запитом, що містить ключові слова, які
так чи інакше характеризують ваш
бізнес.
Досягнення максимального рейтингу в
найпопулярніших пошукових системах
гарантує високу відвідуваність сайту
вашої компанії і багаторазово збільшує
зацікавленість потенційних покупців та
бізнес-партнерів. Ефективність
просування забезпечується швидким та
якісним аудитом, "заточенню" контенту
вашого сайту за найбільш
оптимальним для пошукових систем,
ключовими словами.
Прогресуюче збільшення ссилочної
маси принесе вашій компанії стабільно
високі позиції в різноманітних базах
даних, бізнес-каталогах. Оскільки всі
заходи з просування безпосередньо
орієнтовані на цільову аудиторію
вашого бізнесу, зовнішні та внутрішні
посилання дозволять не тільки
залучити нових клієнтів, але і
прискорити процес прийняття рішення
про співпрацю з вашою компанією. Це,
в свою чергу, слугуватиме додатковою
перевагою перед конкурентами.

5. Просування вашого бізнесу на сайтах мережі
«Бізнес-Гід™».
Розміщення докладних відомостей про
діяльність вашої компанії на всіх сайтах мережі
«Бізнес Гід» забезпечить додаткові переваги і
широку популярність пропонованих вами
послуг. Всім користувачем мережі будуть
доступні наступні дані:
максимально повна номенклатура
товарів (до 200 позицій)
більш ніж 20 прайс-листів
публікація новин вашої компанії (до 40)
публікація цікавих і якісних рекламних
статей

6. Участь у спеціальних акціях та отримання
додаткових можливостей.

Ресурси мережі «Бізнес-Гід™»
дозволяють розмістити максимально
повну інформацію про діяльність вашої
компанії. Можливість постійного
оновлення новин, розміщення seoстатей, дозволить постійно утримувати
інтерес до вашої компанії у широкої
аудиторії відвідувачів Інтернету.
Розміщення повної номенклатури
продукції та послуг дозволяє
потенційним покупцям швидко
визначитися із замовленням, а прайслисти допоможуть отримати необхідне
відповідно до фінансових можливостей
кожного покупця. Таким чином, ваша
компанія буде асоціюватися з якістю,
широкими можливостями і
комфортними умовами співпраці.
Отже, позитивно вплине не тільки на
першу покупку, але і на повторні
звертання.
Бізнес-портал UA-REGION — постійно
розвивається. Наші фахівці багато уваги
приділяють комплексного розвитку
порталу. Отже, всі користувачі VIPпакету «Максимальний бізнес рейтинг»
отримують можливість першими
скористатися новими послугами, взяти
участь у спеціальних акціях та
пропозиціях.

7. В якості бонусу ви отримаєте наш
електронний каталог на компакт-диску
«Підприємства України. Повна база даних:
більш ніж 386000 компаній».

Актуальна і перевірена на достовірність
інформація, що представлена в
електронному варіанті, дозволить вам і
вашим співробітникам мінімізувати
тимчасові витрати на пошук контактних
даних щодо необхідних вам українських
компаніях. Зручний пошук, ергономічний
інтерфейс, можливість доповнювати і
вносити необхідні зміни — роблять нашу
електронну базу даних прекрасним
помічником для будь-якого бізнесу.

Вартість пропозиції: 9000 грн. на 1 рік
Порівняльна характеристика пакетів послуг
< http://www.ua-region.com.ua/pakety-uslug >

Докладніше з нашими послугами ви можете ознайомитись на сайті UA-REGION.INFO
або запросити будь-яку додаткову інформацію за електронною поштою info@ua-region.info
або за телефоном +38 (032) 232-88-01

