www.ukrbio.com
Працюєте на ринку
ландшафтного дизайну та садівництва?
Газони, проектування, клумби, квіти, полив, добрива, садженці?
Тоді ви маєте бути в каталозі порталу. Розмістіть та доповніть вашу інформацію!
Портал щомісячно відвідує більш як 15 тис. людей, зацікавлених в інформації щодо
ландшафтного дизайну та садівництва; і це — ваші потенційні клієнти!

Безкоштовні послуги:
— реєстрація на порталі: http://ukrbio.com/join/,
— розміщення контактів, опису послуг, фото робіт, прас-листів, проектів тощо,
— розміщення оголошень на «Дошці Оголошень»: http://torg.ukrbio.com .

Додаткові платні послуги порталу
За додаткову оплату портал допоможе представити ваші послуги та продукцію нашим
відвідувачам, які в середньому проглядають близько 0.5 млн сторінок порталу в рік!

1. Розміщення у «Рекомендовані компанії»
http://sad.ukrbio.com/ua/catalogue/

Завдяки розміщенню у «рекомендованих компаніях» ми покажемо
вашу компанію на всіх ключових місцях порталу:
— на головній сторінці,
— на першій сторінці бази фірм, на перших місцях в розділах бази фірм,
— під всіма статтями які співпадають з вашими напрямами діяльності.
А це — тисячі переглядів щомісяця!

2. Доступ до Заявок замовників робіт по «ландшафту»
http://sad.ukrbio.com/ua/requests/

Запрошуємо Вас скористатись унікальним сервісом – отримати доступ
до потенційних замовників в зручному режимі он-лайн.
У розділі «Замовити» розміщені заявки-анкети від замовників.
Відвідувачі регулярно поповнюють розділ новими заявками.
В заявках зазначені тип робіт, регіон, потреби, вимоги, особливості,
коментар до зявки та контактна інформація.
Зайдіть самі та подивіться статистику і нові розміщені заявки —
http://sad.ukrbio.com/ua/requests/

Після оплати Ви матимете повний доступ.

3. Розміщення проектів та контактів у розділі «Проекти»
http://sad.ukrbio.com/ua/projects/

В спеціалізованому розділі «Проекти» ми збираємо для відвідувачів
порталу базу проектів ландшафтного дизайну, які надалі можливо виконати
в Україні. Проекти розділені за типами робіт, категоріями, площею тощо.

При перегляді характеристик проектів відвідувачі будуть відразу
бачити ваші контакти та посилання на ваш сайт із проектом – а тому можуть
відразу вам зателефонувати із запитаннями або запитом на замовлення
такого або адаптованого під їх вимоги/потреби по проекту.
А це вже – ваш потенційний покупець!

4. Рекламно-інформаційна стаття
В матеріалі статті будуть контакти та постійні посилання на ваш сайт,
приклад статті дивіться тут — http://dom.ukrbio.com/ua/articles/9659/
Стаття розміщується на постійній основі, її бачитимуть тисячі відвідувачів.

5. Реклама у блоці «VIP-компанія дня»
Блок із рекламою Вашої компанії буде відображатись на всіх сторінках порталу
протягом 24 годин і його бачитимуть всі відвідувачі. Перехід з блоку буде на ваш сайт,
що додає і рейтинг сайту, і потенційних клієнтів.

Вартість послуг
розподілених у «пакети послуг» складає:

Пакет «Старт» — набір послуг перегляду всіх Заявок на будівництво та розміщення
Ваших проектів будинків у розділі «Проекти» для початку роботи з порталом та самостійна
розробка сайту на конструкторі www.Ukr.bio;
Пакет «Бізнес» — це набір «Старт» доповнений рекламним розміщенням у
«Рекомендованих компаніях» та за потреби нашою допомогою в розробці сайту на базі
конструктора сайтів www.Ukr.bio;
Пакет «Еліт» — це всі вказані послуги порталу + розміщення 1 рекламної статті про
Вашу діяльність та рекламне розміщення в блоці «VIP-компанія дня», що надасть більше
переходів наших відвідувачів на Ваш сайт.

www.ukrbio.com/order/
Обирайте та звертайтесь!
http://sad.ukrbio.com/ua/contacts/

