Ceník služeb a formy inzerce, reklamy
služby
částka
ZDARMA
Registrace soukromé osoby
Jednorázové užití služby v počtu max. 3 nabídky
ZDARMA
Registrace realitní kanceláře - standardní služby
Registrace realitní kanceláře - zcela zdarma bez jakýchkoliv
poplatků zahrnují
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zřízení, aktivace a udržování přístupových práv
zveřejnění loga a přímého odkazu na vlastní www
stránky u jednotlivých inzerátů
zadávání nabídek ručně pres internet
neomezený počet fotografií k zakázce
administrace a správa inzertních zakázek v databázi
umístění uživatele do adresáře realitních kanceláří
statistika návštěvnosti zabrazení zakázek
možnost přístupu do archivu poptávek
zasílání novinek registrovaným uživatelům

nadstandardní služby
částka od
Umístění nabídky v rubrice TOP nabídky – vaši nabídku
70,- Kč
tak uvidí všichni návštěvníci serveru na hlavní stránce
Umístění nabídky v sekci Tip nabídky – zde můžete zařadit
Vaši realitní kancelář nebo společnost s barevně zobrazeným
90,- Kč
a zvýrazněným názvem a s odkazem na WWW stránky
Banner spodní - velikost 468 x 60
Umístění v sekci Sponzor služby – umožňuje zviditelnit
Vaši společnost na titulní straně s odkazem na Vaše WWW
3.500,- Kč
stránky
Banner horní na HP - velikost 199 x 268
Umístění Bannerové Reklamy - nabízíme umístění Vaší
společnosti na hlavní stránce.
Vaši společnost tak uvidí každý návštěvník serveru
3.000,- Kč
bytyadomy.cz
Banner prostřední - velikost 745 x 100
Reklama - skyscraper bývá umístěna vpravo podél a na
100,- Kč
všech stránkách
nabízíme umístění na všech regionálních stránkách včetně
90,- Kč
Prahy a středních čech
nabízíme umístění na regionálních stránkách Praha a střední
70,- Kč
čechy
nabízíme umístění na regionálních stránkách - ostatní regiony
50,- Kč
Export na bytyadomy.cz z některého z realitních programů
600,- Kč
(reax, realstudio, real PC)
při platbě této služby na 6 měsíců
550,- Kč/měsíc
při platbě této služby na rok dopředu
499,- Kč/měsíc

doba
1000 imp.

1000 imp.

1 týden

1000 imp.

1000 imp.
1000 imp.
1000 imp.
1000 imp.
1 měsíc
6 měsíců
1 rok

