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Propunere comercială
Multstimați parteneri, compania Simos.md
Simos.md Vă propune spațiu publicitar la un preț
foarte avantajos. Spațiul publicitar pe care îl propunem este reprezentat de banere afișate pe
site-urile noastre www.simos.md si www.locuinte.webs.com .
Site-ul
www.locuinte.webs.com
este siteul din domeniul imobiliar care
găzduiește lunar aproximativ 3300
vizitatori unici (potențiali clienți), număr
care progresează zilnic datorită promovării online.
În motoarele de căutare ocupă
ranguri de top după căutări din domeniul
imobiliar construcții, știri, statistici,
apartamente, anunțuri ș.a.m.d.
Oricare din vizitatorii site-ului pot
fi
clienții
Dumneavoastră,
acei
consumatori fideli care generează profit.
Publicitatea online este unul dintre cele
mai importante mecanisme de marketing
care în prezent generează vizitatori din
întreaga lume.
Astfel vizitatorii sitelului nostru
accesează activ atît din Moldova cît și
din alte țări precum Italia, Rusia,
România, Israel, Spania, SUA, Franța,
Grecia, Portugalia și multe altele.
Printre
avantajele
publicității
online se numără targetarea (țintirea) mai

bună, posibilitatea de a oferi informații mai multe (prin bannere expandabile sau prin
atragerea vizitatorului interesat către o pagină web cu mai multe informații) și posibilitatea
de a interacționa dinamic cu potențialul client.
Siteul www.locuinte.webs.com si www.simos.md găzduiește clienți din diferite surse
precum - Motoarele de căutare cele mai populare (Google, Yahoo, Yandex, Rambler s.a)
- Accesări directe din partea
vizitatorilor fideli, partenerilor, concurenților, și a
altor persoane interesate de
imobiliare, construcții, știri,
creditare, anunțuri gratuite,
materiale de construcție,
design, arhitectură și altele.
- Circa 10% din vizitatori
provin din linkuri externe
plasate pe alte site-uri din
diferite domenii.
- Din publicitate de pe siteuri de socializare, email-uri,
Youtube ș.a.

Oricare ar fi domeniul de activitate al companiei dumneavoastră, unii din vizitatorii
siteului nostru pot deveni clienti importanți pentru afacerea sau activitatea pe care o
conduceți.
Prețul promoțional pentru a plasa un baner de mărimea 320 x 220 pe toate paginile
siteului este doar 50 €/lunar. În dependență de necesitățile Dvs, de mărimea banerului,
perioada de promovare ș.a. - prețul poate fi modificat.
Pentru mai multe detalii și informații accesați site-ul www.locuinte.webs.com sau
apelați la numerele de telefon afișate mai jos. Sperăm la o cooperarae reciproc avantajoasă.
Permiteți companiei Simos.md
imos.md să contribuie la dezvoltarea afacerii Dumneavoastră.
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