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Пропозиція співпраці з інтернет-порталом Derevo.info
Де Ви знаходите нових клієнтів та отримуєте галузеві новини?
Кілька разів у рік на тематичних виставках?
На сторінках спеціалізованих видань?
Та чи достатньо цього?
Сьогодні, інтернет є зручним майданчиком, для
швидкого вирішення багатьох питань, адже Ваша
інформація доступна будь-коли та у будь-якій точці.
Чи повноцінно Ваша компанія представлена
у інтернеті?
Чи всі канали реклами Ви використовуєте, щоб
залучити клієнтів на Ваш сайт?

ЧОМУ DEREVO.INFO?
Ми є найвідвідуванішим сайтом деревообробної
галузі в Україні вже впродовж багатьох
років.
Derevo.info – залучає близько 50 тис. відвідувачів
щомісяця і Ви можете користати з цього.
Що ми пропонуємо?
Заявити про свою компанію на сторінках
порталу;
Постійно інформувати потенційних
клієнтів про продукцію та послуги, які Ви пропонуєте, розміщуючи свої пропозиції на
Торговому майданчику;
Постійно тримати руку на пульсі подій деревообробки, завдяки новинам, що ми регулярно
публікуємо;

Запрошуємо до роботи вже сьогодні!
Платні пакети дають змогу розширивши Ваші можливості. Про них ми і розкажемо далі...

Не звикли працювати з обмеженнями?
Хочете, щоб Ваші контакти були доступні одразу, без очікувань?
Вам цікаво, хто і скільки разів переглядав Ваші пропозиції, відкривав
контакти, надсилав листи, переходив на сайт?
Прагнете, щоб на Торговому майданчику першими відображалися та
відрізнялися від тисяч інших саме Ваші пропозиції?
Елітний пакет створений, щоб задовольнити Ваші потреби.
Послуга
Доступність
контактів
Набридло чекати на
контакти інших, не
хочете, щоб чекали
на Ваші?

Статистика
Цікаво скільки разів
переглядали Ваші
пропозиції, надсилали
листи, переходили
на сайт?

Пріоритетність при
пошуку
Хочете щоб Ваші
пропозиції були
першими на Торговому
майданчику?

Поновлення
пропозицій
Не вдається заходити
кожні 3 дні, аби
поновити пропозиції?

Інформуйте про себе
Маєте про щорозповісти
деревообробній
спільноті?

Вартість

Елітний пакет

Бізнес пакет

Контакти доступні одразу.
Щоб зателефонувати чи написати Вам, не
потрібно чекати 60 сек. і дивитися рекламу.
Контакти інших компаній теж доступні Вам
без очікувань та обмежень.

Базовий пакет
Для того, щоб побачити
Ваші контакти зацікавлені
особи повинні чекати 60
сек., дивлячись рекламу.
Існують обмеження на
відкриття контактів – 4
перегляди і система на
4 години блокує доступ
до них.

Блок «Інтерес до мене від
учасників порталу» дасть
відповіді на ці запитання – Ви
обираєте період часу, за який
хочете отримати інформацію
(назви компаній, контактних
осіб, їхні телефони) про
зацікавлених у Вашій продукції
осіб і аналізуєте статистику.

Блок «Інтерес до мене від учасників порталу»
дає можливість отримати таку статистику.
Але Ви не будете бачити хто саме цікавився
Вами – назви компаній, імена контактних осіб,
їхні телефони – приховані.

Елітний пакет забезпечить
це Вам. Пропозиції візуально
відрізняються від інших,
з'являються на Торговому
майданчику першими.
Ви маєте можливість додати
до пропозиції файл
специфікації та до 3 зображень.

Ви втрачаєте можливість виділити свої
пропозиції серед інших.

Для Вас діє функція авто
поновлення.
Система автоматично
кожні 3-7 дні поновлятиме
Ваші пропозиції. Ви
економите свій час і
завжди серед перших
на Торговому майданчику.

Пропозиції потрібно поновлювати вручну.

Безкоштовно розміщуйте
до 3 статей щороку.

Безкоштовно
розміщуйте
2 статті щороку.

4225 грн/рік

3120 грн/рік

2600 грн/6 міс.
1690 грн/3 міс.

1690 грн/6 міс.
1015 грн/3 міс.

Розміщення
комерційної
статті – 600 грн

Безкоштовно

Правильно написаний текст – запорука того, що пошукові системи скерують користувачів на Ваші
пропозиції Ви можете розміщувати пропозиції самостійно. І ми готові надати Вам рекомендації, як це
краще зробити.
За Вашим бажанням над текстами пропозицій готові попрацювати наші спеціалісти.
Ми сформулюємо Ваші пропозиції так, щоб вони якнайкраще сприймалися пошуковими системами та
користувачами. Для цього Вам необхідно лише надати нам матеріал, адже тільки Ви володієте найкращою
інформацією щодо продукції, яку пропонуєте.

