Ukraina - Polsko-Ukraińskie Biuro Współpracy Gospodarczej

Reklama na Ukrainie. Najlepsza promocja!!!
SPOSÓB NA POZYSKANIE NOWYCH KONTRAHENTÓW!
Reklama na Ukrainie NIE CZEKAJ!
jeśli:
- myślisz o nowych rynkach zbytu
- zauważyłeś, że rynek zbytu gwałtownie się kurczy
- reklama w prasie i uczestnictwo w targach na niewiele się zdaje
- pozyskanie nowego kontrahenta zajmuje coraz więcej czasu
ZACZNIJ PROMOWAĆ SIĘ W NAJWIĘKSZYM UKRAIŃSKIM PORTALU META-UKRAINA (www.meta.ua)
Portal www.meta.ua jest najbardziej popularnym i największym portalem Ukrainy (według statystyk
www.gemius.pl w miesiącu październiku 2006r odnotowano 4 501 651 wizyt, 75% tych osób w
wyszukiwarkę wpisuje hasła związane z biznesem). Portal ten jest reklamowany w prasie, w telewizji i
radiu. Założyciele portalu zapraszani są na różne konferencje związane z biznesem wykorzystującym
media internetowe. O popularności portalu świadczą np. ceny reklam, przykładowo banner reklamowy na
pierwszej stronie portalu www.meta.ua wielkości 240x350px kosztuje 8600 USD tygodniowo. Na dzień
dzisiejszy jest najbardziej odwiedzanym portalem wśród Ukraińców oraz najmocniejszą bazą reklamową.
Technologie wyszukiwawcze METY działają na wszystkich wewnętrznych sieciach Werchownej Rady
Ukrainy, w Gabinecie Ministrów Ukrainy, na stronach internetowych Narodowego Banku Ukrainy, oraz na
stronie internetowej Prezydenta Ukrainy Juszczenko. Spółka Akcyjna META opracowuje technologie
wyszukiwawcze oraz informacyjne rozwiązania, najbardziej znanym projektem firmy jest ukraiński
system wyszukiwawczy www.meta.ua
Polsko-Ukraińskie Biuro Współpracy Gospodarczej wraz z META S.A. stworzyło, na prawach wyłączności,
katalog promocji polskich przedsiębiorców META POLSHA (pisanym w cyrylicy) o osobnym adresie
internetowym www.poland.meta.ua Katalog ten jest kierowany do polskich producentów-eksporterów
którzy aktywnie poszukują ukraińskich kontrahentów, promują swoja markę przy jednoczesnym badaniu
marketingowym rynku. Katalog ten rozpoczął działalność pod koniec 2004r, i po dwóch latach stał się
nierozłączną częścią systemu wyszukiwawczego www.meta.ua Popularność katalogu
www.poland.meta.ua potwierdza nie tylko ilość wizyt ale także średni czas spędzony przez ukraińskich
internautów (wg. www.gemius.pl średni czas wynosi 15 minut). Link do katalogu z pierwszej strony
www.meta.ua oraz umieszczenie każdej wizytówki firmy na tych samych serwerach co www.meta.ua
zwiększa skuteczność tej formy promocji o inne portale np.: w Rosji czy na Białorusi, a indeksowanie
według zawartego tekstu na wizytówce ułatwia ich wyszukiwanie w internecie. Katalog ten, tak jak i
www.meta.ua, jest najbardziej odwiedzanym katalogiem promocyjnym polskich producentóweksporterów wśród Ukraińców.
Już reklamują się takie firmy jak:
Ikea, Dyrup, Polifarb, Bondex, Deante, Taps, Enika, Tracz, Transfer Multisoft Electronik, Time-Net,
Profor, Centrum Handlowe Pol-Ros, Active Wear, Cargoforte, Optomer, Lenta, Fitt, Europrint, Introtech,
Wiwa, Ecofiber, Suwary, Cotton, Wkk, Ferrokolor, Inter-mak, Prodex, Ecco, Polfilter, Centraszklo, Binex,
Sanimex, Lubrina, Gum-Kor, Elester PKP, Sterlen, MPK Lublin, Wojtex, BX-moda, DG-styl
i wiele, wiele innych.
POZWÓL NOWYM KONTRAHENTOM ODNALEŹĆ CIĘ
Musisz koniecznie umieścić także swoją firmę w katalogu www.poland.meta.ua, a twoje szanse na
znalezienie ukraińskiego kontrahenta znacznie wzrosną.
UWAGA PROMOCJA!!!
Każdy klient reklamujący się w www.meta.ua (www.poland.meta.ua) otrzyma pomoc ze strony Polskohttp://www.ukraina.com.pl
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Ukraińskiego Biura Współpracy Gospodarczej w pierwszych kontaktach z ukraińskimi kontrahentemi.
Aby otrzymać więcej informacji dotyczących umieszczenia Państwa firmy w katalogu
www.poland.meta.ua (portalu www.meta.ua)
prosimy o kontakt info@ukraina.com.pl

http://www.ukraina.com.pl
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