Serwis nieruchomości plus.pl
prezentuje aktualne oferty
z rynku pierwotnego i wtórnego
jak i tereny inwestycyjne.
OFERTA 2011

Stale współpracujemy z firmami deweloperskimi prezentując nowe mieszkania, domy
zlokalizowane na terenie Dolnego Śląska.
Naszym największym atutem jest intuicyjna wyszukiwarka i profesjonalna prezentacja
aktualnych ofert z całej Polski, również wiadomości z rynku, raporty branżowe oraz
informacje o kredytach mieszkaniowych i wykończeniu domu.
Z każdym dniem rośnie liczba osób prywatnych i biur nieruchomości, które zamieszczają
swoje oferty na stronach serwisu. Import ogłoszeń odbywa się automatycznie.

Prezentacja w serwisie to jednocześnie prezentacja na stronach serwisów partnerskich:

boleslawiec pl

brzeg pl

glogow pl

legnica com

lubin pl

nowogrodziec pl

nysa pl

paczkow pl

polkowice pl

sroda pl

strzelin pl

wroclawpowiat pl

wroclaw com

zabkowice pl

ziebice pl

zgorzelec pl

W ramach naszych usług otrzymujesz:

 wprowadzenie danych wraz ze stałą, bezpłatną obsługą aktualizacyjną;
 szczegółowy opis wszystkich ofert w inwestycji wraz z lokalizacją na mapie;
 prezentację inwestycji w Google Maps w wersji satelitarnej;
 prezentację zdjęć, wizualizacji, rzutów;
 ekspozycję logo firmy wraz z opisem działalności, dane kontaktowe, przejście na stronę dewelopera;
 prezentację firmy w katalogu branżowym;
 wyróżnianie ofert specjalnych;
Z przyjemnością zaplanujemy i przygotujemy dla
 prezentację filmów video z inwestycji;
Państwa atrakcyjną i efektywną kampanię reklamową.
 prezentację materiałów PR o firmie lub inwestycji.
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Opis prezentacji i reklam dla deweloperów

Prezentacja inwestycji bez względu na ilość ofert. Typy ofert: mieszkania, domy. Prezentacja zawiera: szczegółowy opis każdej oferty (metraż, termin oddania,
opis, warunki płatności, standard wykonania inwestycji), dane o okolicy, rzuty, wizualizacje, zaznaczenie inwestycji na mapach satelitarnych, dane teleadresowe
oferenta wraz ze stroną www, formularz pozwalający na kontakt użytkownika z oferentem.
Prezentacja ofert nieruchomości

Wyróżnienie - podświetlenie

Prezentacja oferty wyróżniona ramką i kolorowym tłem, co znacząco wpływa
na widoczność na liście wyników wyszukiwania

Wyróżnienie – początek listy

Dodatkowe wyróżnienie powodujące podwyższenie pozycji prezentowania oferty na liście
wyników wyszukiwania. Oferty tak wyróżnione pojawiają się w pierwszej kolejności na liście.
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Opis prezentacji i reklam dla deweloperów
Wyróżnienie – ogłoszenie promowane

Prezentacja oferty na stronie głównej, pod wyszukiwarką. Zawierająca dużą wizualizację,
lokalizacja inwestycji z przekierowaniem na pełną ofertę. Jest to bardzo skuteczne narzędzie
do promowania ofert, zwłaszcza nowych inwestycji.

Wyróżnienie – ogłoszenie POLECAMY!

Prezentacja oferty na stronie głównej, w wyszukiwarce w menu. Zawierająca dużą wizualizację,
lokalizację inwestycji (miasto, dzielnica, oferent) z przekierowaniem na pełną ofertę. Jest to
bardzo skuteczne narzędzie do promowania ofert, zwłaszcza nowych inwestycji.

Video prezentacja inwestycji

Multimedialna prezentacja inwestycji lub dewelopera. Prezentowana na stronie głównej,
w sekcji filmów wideo oraz w szczegółach inwestycji, której to dotyczy.

OFERTA 2011

Cennik prezentacji i reklam dla deweloperów
Prezentacja ofert nieruchomości
Abonament bez

limitu

50 zł

netto za miesiąc

Wyróżnienie - podświetlenie

10 wyróżnień
20 wyróżnień
40 wyróżnień

15 zł netto
24 zł netto
28 zł netto

Wyróżnienie – początek listy

2 wyróżnienia
4 wyróżnienia
6 wyróżnień

60 zł netto
96 zł netto
114 zł netto

Wyróżnienie – ogłoszenie promowane
2 wyróżnienia
40 zł netto
4 wyróżnienia
60 zł netto
6 wyróżnień
72 zł netto
Wyróżnienie – ogłoszenie POLECAMY!
2 wyróżnienia
50 zł netto
4 wyróżnienia
80 zł netto
6 wyróżnień
105 zł netto
Video prezentacja inwestycji
1 prezentacja

50 zł netto

Rodzaj reklamy
Billboard 970 x 100
Billboard 970 x 200
Baner 300 x 250
Videobaner 300 x 250
Baner 468 x 50

ROS
+
+
+
+
+

ROT
+
+
+
+
+

7 dni
147zł
175 zł
77 zł
126 zł
49 zł

14 dni
203 zł
259 zł
105 zł
168 zł
77 zł

30 dni
255 zł
360 zł
150 zł
195 zł
120 zł
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