360° ESTATE.CZ

ŠEST KROKŮ PRO OPTIMÁLNÍ DLOUHODOBOU
DIGITÁLNÍ PREZENTACI VAŠEHO BUSINESSU

"

Spolupráci v rámci propagace
developerského projektu Rezidence
Prachnerova považuji za vydařenou.
Balíček služeb k nám přivedl několik
zajímavých klientů (hlavně po rozeslání
newsletteru).

"

Ing. Zdeňka JELÍNKOVÁ za Rezidence Prachnerova

1. BANNER

4. NEOMEZENÉ
ZALISTOVÁNÍ
NEMOVITOSTÍ

Banner po dobu 14 dní
o formátu 1240x200 px
s proklikem na vaše
stránky.
Umístění: homepage.

Atraktivní přednostní pozicování.
Neomezené zalistování nemovitostí
z vašeho portfolia v průběhu
celého roku.

2. SOCIÁLNÍ
SÍTĚ

5. NEWSLETTER

Upoutávka na váš článek či nemovitost
v rámci našeho pravidelně zasílaného
newsletteru, který je adresně
distribuován na pečlivě selektovaný
seznam konkrétních recipientů.
Počet odběratelů: 49 500
Průměrný open rate: 15,1 %

Upozornění na váš
článek/nabídku na
našem Facebook
a Instagram profilu.

6. DIGITÁLNÍ
KAMPAŇ

3. PR ČLÁNEK

Postavíme a připravíme vám
komplexní online kampaň s přesným
zacílením na požadovanou cílovou
skupinu (bannerová kampaň,
vyhledávací kampaň
a kampaň na sociálních
sítích).

Samostatný článek
o vaší nemovitosti
nebo projektu s fotografiemi a popisem
nabídky.

CONTACT:
Linda Komjati
M: +420 725 428 523
E: linda.komjati@premiummediagroup.cz

CO MŮŽEME UDĚLAT KONKRÉTNĚ PRO VÁS?
Developerské společnosti
Komplexní představení vašeho projektu včetně informací
o architektonickém zpracování v sekci Developerské projekty / Možnost
zveřejnění samostatného článku o penthousech nebo zbývajících
jednotkách k prodeji v pojetí coby zvláštní příležitost / Zpracování
rozhovoru s managementem společnosti nebo architekty, jejichž práci
chcete propagovat, v sekci Lifestyle / Zařazení jednotlivých bytových
jednotek do našich selekcí jako jsou Estate kolekce …

Realitní kanceláře
Zveřejnění a atraktivní pozicování aktuální nabídky
nemovitostí v sekci Reality / Podpora prodeje
zařazením nemovitostí z vašeho portfolia do našich
výběrových Kolekcí / Rozhovor s managementem
v sekci Lifestyle, představení nových služeb nebo
upozornění na speciální projekty / Možnost propagovat
konkrétní nemovitost v našem prestižním newsletteru …

Designová studia, architekti
Prezentace vaší práce na
zakázkách klientů pro účely
referencí nebo zviditelnění
výjimečné zakázky /
Zpracování rozhovoru /
Zařazení fotogalerie z vašich
realizací …

A MNOHO
DALŠÍHO...

