
Ofertă de publicitate

Prin proiectul www. infoturda .ro  ne-am propus construcția unui motor   de căutare pentru
cetățenii orașului Turda și a celor care au interese în zonă, a celor care caută afaceri, servicii și
evenimente în acest   oraș și împrejurimile lui. 

Dorim să facem căutarea mai ușoara indiferent că e vorba de un serviciu cum ar fi executarea
de invitații de nuntă, reparaţii auto sau informaţie interes comun ca programul transportului
local , sau căutați doar
restaurantul pentru sâmbătă seara
. Suntem în continuă căutare a acestor informații și dorim să le oferim corecte și actualizate.

Portalul InfoTurda vă pune la dispoziție mai multe tipuri de  publicitate. Mai jos vă prezentăm
tipurile de publicitate și tarifele acestora:

  
    -  director web InfoTurda

În cazul în care apelați la această formă de publicitate organizația Dumneavoastră va
apărea în directorul web InfoTurda. Veți putea afișa organizația Dumneavoastră în categoriile,
care descriu cel mai bine domeniul Dumneavoastră de activitate.  

În cadrul directorului vor fi afişate următoarele informaţii:  

         - denumire organizaţie/firmă
         - informații contact (adresa, telefoane, fax, mobil, e-mail,  website,  persoană de contact)
         - logoul organizaţiei
          - localizarea obiectivului pe hartă

           Exemplu | Comandă serviciul online  | Descarcă formularul de comandă

    -  banner publicitar afișat pe toate paginile portalului 
InfoTurda deține un sistem de afisare prin bannere publicitare foarte activ, în acest sens

poate asigura clienților interesați o bună ofertă pentru plasarea în diferite locații ale site-ului a
bannerelor publicitare, cu un impact vizual maxim.

Tipuri de bannere:
- banner 120px x 600px (afișat în partea dreaptă a site-ului)
- banner 600px x 100px (afișat în centrul paginii după fiecare articol)
- banner 266px x 266px (afișat în banda dreaptă a site-ului)

Comandă serviciul online  | Descarcă formularul de comandă

Important  
Cerințe privind bannerele: Bannerele acceptate sunt de  tip imagine (GIF, JPG, PNG)

sau Flash. Realizarea bannerelor NU este inclusă.
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http://www.infoturda.ro/
http://www.infoturda.ro/
http://www.infoturda.ro/
director.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=50&sobi2Id=1
director/add-new.html
images/infoturda.ro/documents/pub_director.pdf
index.php?option=com_forme&fid=1
images/infoturda.ro/documents/pub_banner.pdf
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    -  afișare pe hartă 
În cadrul portalului dispunem de o hartă a oraşului Turda, pe care sunt afişate şi obiective

precum: spitale, monumente, instituţii, locuri de agrement, etc.
În cazul în care deţineţi un hotel, o pensiune sau un restaurant aveţi posibilitatea să o listaţi

pe hartă.

Harta   | Comandă  serviciul online  | Descarcă formularul de comandă

 

Discounturi, Promotii:

   

SUPER PROMO : înscrieţi-vă în Directorul de firme InfoTurda până la data de 5 noiembrie, ca
să primiţi gratuit un set de 500 calendare de buzunar!   DETALII =&gt;   

discount 10% : în cazul în care comandaţi toate serviciile de publicitate mai sus menţionate

negociabil : în cazul unor comenzi cu o perioadă de derulare mai îndelungată
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harta.html
index.php?option=com_forme&fid=5
images/infoturda.ro/documents/pub_harta.pdf
index.php?option=com_acymailing&gtask=archive&task=view&mailid=18

