Publicitate online pe InfoCompanies.com - Rate Card
Va multumim pentru interesul manifestat fată de publicitatea pe site-ul InfoCompanies.com

- de ce sa imi fac publicitate pe InfoCompanies.com?
- care este traficul site-ului InfoCompanies.com?
- care este profilul vizitatorului?
- unde va fi reclama mea?
- cine a avut reclama pe InfoCompanies.com?
- pretul unui banner si reduceri de pret
- detalii de contact
De ce sa imi fac publicitate pe InfoCompanies.com?
cel mai important portal de afaceri din Romania (90.000 persoane juridice inscrise)
(client-tinta persoane implicate in mediul de afaceri romanesc – manageri,
solicitanti/ofertanti de servicii comerciale, samd).
• excelente caracteristici demografice
• preturi mici fata de nivelul pietei de publicitate online din tara
• posibilitatea achitarii prestatiei publicitare in barter
InfoCompanies.com este cel mai bun site de afaceri din tara. Este singurul portal de afaceri ce se
adreseaza unui public matur, cu venituri peste medie implicat in mediul de afaceri romanesc.
Primim des mesaje pozitive din partea vizitatorilor nostri si am avut prezente ce ne onoreaza in
Connect, Capital, Averea, Banii Nostri. Am fost desemnati site-ul lunii ianuarie in cea mai
prestigioasa revista de profil: Internet Magazin.
Serviciile/promotiile/produsele promovate işi vor gasi nu doar o forma de prezentare de un nivel
calititiv ridicat (brand awareness), ci vor conduce şi la atingerea scopului urmarit prin mesajul
(cresterea vanzarilor, fidelizarea clientului, promovarea unui nou serviciu/produs).
•

Care este traficul site-ului InfoCompanies.com?
Lunar, site-ul primeste peste jumatate de milion de vizitatori unici care vizualizeaza un
milion si jumatate de pagini (ianuarie 2010).
Statisticile legate de traficul InfoCompanies.com sunt publice si pot fi accesate cu un singur click
la adresa http://stat3.trafic.ro/stat/infocompanies3xro/

Care este profilul vizitatorului?
• sunt manager sau liber profesionist cu studii superioare
• am 29 de ani
• sunt licentiat, posed un telefon mobil, un card bancar si o masina.
• imi fac cumparaturile de la hypermarket
Repartizarea pe genuri este aproape perfect egala. Putem considera ca InfoCompanies.com este
vizitat in aceeasi masura de femei cat si de barbati.

Unde va fi reclama mea?

La inceputul fiecarei pagini (leaderboard top 728/90), in dreapta (banner vertical 160/600), in
mijlocul anumitor pagini (banner 468/60).
InfoCompanies.com afiseaza reclame cu statistici a caror acuratete va este garantata de Google
Inc.. Clientii nostrii au acces instantaneu la statisticile campaniilor lor, putand cunoaste in orice
moment detaliile de afisare/accesare ce insotesc fiecare banner in parte.

Cine a avut reclama pe InfoCompanies.com?
Ziarul Financiar, Cotidianul, IBM, myJOB, calificativ.ro, Nokia. Samsung si E-Mag.ro.
Marii operatori de telefonie mobila. Si altii.

Discount-uri de volum
Campaniile cu un volum mare se bucura de un discount proportional cu volumul acestora, astfel:
50.000 afisari = 10%
100.000 afisari = 15%
250.000 afisari = 20%
500.000 afisari = 25%
InfoCompanies.com este deschis tuturor propunerilor. La cerere, acceptam plata prestatiilor
publicitare in regim barter
Insertiile cu publicitate sunt de tip text, putand avea unul sau cel mult doua link-uri (la inceputul
si sfarsitul insertiei).

Preturi corecte
Tariful afisat este pretul maxim care nu are inclus TVA. Factura se emite in lei, la cursul zilei
comunicat de BNR.
Nu initiem campanii de publicitate cu bugete mai mici de 300 EURO din cauza costurilor de
administrare. Pentru campanii publicitare care au alocate bugete sub 300 EU/campanie, va
recomandam sa realizati o campanie de publicitate prin intermediul serviciului de publicitate
Google Adwords. Pe parcursul setarii modului de desfasurare a campaniei de publicitate, veti
putea opta pentru a afisa reclama produsului/selor si/sau serviciilor promovate doar pe pe site-ul
http://www.infocompanies.com - setarea acestei campanii se poate initia accesand adresa web
https://adwords.google.com/select/OnsiteSignupLandingPage?client=ca-pub9750673967152034&referringUrl=http://www.infocompanies.com

Pentru informatii sau detalii legate de publicitatea pe InfoCompanies.com va rugam sa ne scrieti
la suport@infocompanies.com sau sa ne telefonati/fax la 031/15.16.08 sau 0723/601.771,
persoana de contact George Baloşin, Director Logistica.

