Комерційна пропозиція
Пакет інтернет-реклами
«Україна. VIP»
Максимальний рейтинг і швидке збільшення відвідуваності свого
сайту
Пакет послуг «Україна. VIP» забезпечує вашому бізнесу максимальний бізнес-рейтинг на
наших порталах. Він розрахований на реалізацію потреб бізнеса, що динамічно розвивається
та вимагає максимально швидкого просування в мережі Інтернет. Масштабність реалізованих
нами заходів в короткі терміни виведе вашу компанію в ТОП пошуку за ключовим словами,
релевантними Вашій діяльністі, у всіх наших бізнес-каталогах, а також допоможе зайняти
лідируючі позиції в популярних пошукових системах.
Індивідуальний підхід, використання сучасних SEO-технологій, гарантують просування вашого
бізнесу і можливість використання численних привілеїв, недоступних вашим конкурентам.
Якщо вашою метою є просування сайту і тривале збереження лідируючих позицій —
скористайтесь нашими можливостями, щоб отримати бажаний результат.
Основні переваги пакета послуг «Україна. VIP»:






Максимальний 5-ти зірковий рейтинг
Перші місця в пошуку на ТОПових бізнес-порталах України
Ефективне сприяння просуванню вашого бізнесу в Google
Електронний каталог підприємств України в подарунок
Включає переваги інших пакетів

Вартість — 9000 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. Максимальний бізнес-рейтинг у всіх наших
каталогах в Інтернеті й на компакт-дисках (5
зірочок):

Гарантоване потрапляння в ТОП при пошуку за
ключовими словами, що є релевантними вашій
діяльності, в наших бізнес-каталогах.
Підвищення видимості сайту в пошуковій системі
Google.
Це забезпечить максимальне збільшення
відвідування сайту вашої компанії і приверне
увагу нових клієнтів, котрі потребують ваших
послуг.

2. Розміщення найбільш повного профілю вашої
компанії на всіх сайтах, що входять в Єдину
систему ділової інформації «Всі підприємства
України».

Максимально повний профіль буде доступний всім
користувачам Інтернету на наступних мережевих
ресурсах:

У вашому персональному профілі ми розмістимо
наступну інформацію:
 Контактні дані (фактична та юридична
адреса, сайт, електронна пошта,
телефони, факс, ПІБ зазначених
посадових осіб)
 Схема проїзду на інтерактивній карті
 Логотип вашої компанії
 Відео презентації про діяльність вашої
компанії
 Опис і зображення (фотографії) вашої
продукції, товарів і послуг
 Різноманітні матеріали рекламного
характеру
 Спеціально підібрані ключові слова (теги,
tags), які характеризують діяльність
вашої компанії
3. Сприяння індексації профілю вашої компанії
популярними пошуковими системами.

 українські інформаційні бізнеспортали UA-REGION.INFO UAREGION.COM, UA-REGION.COM.UA;
 торгова марка «ПОШУК™» POSHUK.COM;
 мережа інтернет-порталів торгової марки
«Бізнес-Гід™» BUSINESSGUIDE.COM.UA, BIZ-GID.RU, BIZ-GID.COM;
 інтернетпроекти 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 комплекс
відомостей, що повною мірою розкривають
діяльність компанії і комплекс її послуг.

Використання сучасних SEO-технологій дозволить
знаходити вашу компанію в пошукових системах
по обраним запитам, які так чи інакше є
релевантними вашому бізнесу.

4. Сприяємо досягненню максимальних
позицій вашої компанії в видачі Google.
Використання найбільш ефективних методів
просування сайтів в пошукових системах
дозволяє за прогнозований час досягти
лідируючих позицій. Ми проведемо якісну
роботу щодо:
 підбору і розміщення ключових слів,
що характеризують ваш бізнес (до 30
тегів)
 виконанню SEO-оптимізації та
розкрутки профілю вашої компанії на
всіх ресурсах бізнес-порталу UAREGION
 розміщення внутрішніх посилань на
профіль вашої компанії (до 100
посилань)

Досягнення максимального рейтингу в
найпопулярніших пошукових системах гарантує
високу відвідуваність профілю вашої компанії і
багаторазово збільшує зацікавленість потенційних
покупців і бізнес-партнерів.
Оскільки всі заходи по просуванню безпосередньо
орієнтовані на цільову аудиторію вашого бізнесу,
внутрішні посилання дозволять залучити нових
клієнтів. Це, в свою чергу, буде служити додатковим
перевагою перед конкурентами.

5. В якості бонусу ви отримуєте електронний Зручний користувальницький інтерфейс і система
каталог «Підприємства України. Повна база
пошуку, можливість друку, у тому числі на конвертах
даних».
і т. д. — все це дозволить скоротити втричі час, який
зазвичай витрачається на пошук клієнтів з
використанням стандартних інструментів
маркетолога.

