#razemlepiej

Promowanie ogłoszeń
na Morizon.pl i Gratka.pl
Ogłoszenia Wyróżnione

Skuteczne promowanie ogłoszeń
w Grupie Morizon-Gratka
#razemlepiej

Oddajemy w Twoje ręce nowy, ulepszony
produkt - Ogłoszenia Wyróżnione,
dzięki którym zwiększysz liczbę zapytań
dotyczących Twoich ofert.
Nowy produkt służy do pozycjonowania
ogłoszeń jednocześnie na wielu serwisach.
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Ogłoszenia Wyróżnione
#razemlepiej
Ogłoszenia Wyróżnione to usługa, która pozwoli Ci odpowiednio
wyeksponować Twoje ogłoszenie jednocześnie w wielu
serwisach Grupy Morizon-Gratka, a tym samym pomoże
przyspieszyć znalezienie klienta.
Ogłoszenia Wyróżnione mają przypisane automatycznie
20 punktów i dzięki nim możesz elastycznie podejść do promocji
Twoich ofert.
Ty decydujesz, która oferta zostanie wyróżniona i przesunie się
wyżej w wynikach wyszukiwania
(zmiany możliwe co 24 godziny).

Ogłoszenia Wyróżnione są promowane przez okres 30 dni.
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Cennik Ogłoszenia Wyróżnione
Im większy pakiet wybierzesz, tym korzystniejszą stawkę otrzymasz.

CENA

CENA
Pakiet ow 1

49 zł

Pakiet ow 20

579 zł

Pakiet ow 2

89 zł

Pakiet ow 25

699 zł

Pakiet ow 3

119 zł

Pakiet ow 30

819 zł

Pakiet ow 4

149 zł

Pakiet ow 40

1 059 zł

Pakiet ow 5

179 zł

Pakiet ow 50

1 299 zł

Pakiet ow 6

209 zł

Pakiet ow 100

2 379 zł

Pakiet ow 7

239 zł

Pakiet ow 200

4 339 zł

Pakiet ow 10

319 zł

Pakiet ow 400

8 246 zł

Pakiet ow 15

449 zł
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*ceny netto

Dlaczego warto wyróżniać ogłoszenia?

Dostępne są różne pakiety cenowe
w zależności od potrzeb.
Wyróżniasz ogłoszenia jednocześnie
na wielu serwisach.

W ramach jednego wyróżnienia
możesz eksponować różne ogłoszenia.

Możesz stosować jednocześnie
Punkty Podbić i Ogłoszenia Wyróżnione.
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O szczegóły dopytaj opiekuna handlowego.

Ogłoszenia Wyróżnione – pytania i odpowiedzi

Ile kosztują Ogłoszenia Wyróżnione?
Cena zakupu Ogłoszeń Wyróżnionych zależy od wysokości

Czy można podmieniać wyróżnione ogłoszenia
w ramach wykupionego pakietu?

zakupionego pakietu. Im większy pakiet kupisz, tym

Pakiet Ogłoszeń Wyróżnionych nie wiąże się z konkretnymi

atrakcyjniejszą cenę otrzymasz. Możesz obniżyć cenę za

ogłoszeniami. Przez cały okres jego trwania możesz

pojedyńcze wyróżnienie nawet do 20 zł

codziennie wybierać, które oferty będą tego dnia
wyróżnione (zmiana następuje po 24 godzinach).

Czy mogę kupić dowolną liczbę Ogłoszeń Wyróżnionych?
Posiadamy określone pakiety Ogłoszeń Wyróżnionych, które

Na jakich serwisach działają Ogłoszenia Wyróżnione?

można kupić. Jeśli chcesz wyróżnić więcej niż 400 ofert, możesz

Ogłoszenia Wyróżnione podbijają ogłoszenia w wynikach

kupić kilka pakietów.

wyszukiwania na serwisie Gratka.pl oraz serwisach z Grupy
Morizon.

Jak długo Ogłoszenia Wyróżnione pozostają ważne?
Ogłoszenia wyróżnione są promowane przez okres 30 dni.
Zlecenie na usługę jest zawarte na czas nieokreślony
z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
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Ogłoszenia Wyróżnione – pytania i odpowiedzi
Czy na wszystkich portalach Ogłoszenia Wyróżnione
będą opublikowane w tym samym miejscu?

W jaki sposób można dokonać zakupu Ogłoszeń
Wyróżnionych?

Mogą występować różnice w pozycjonowaniu ogłoszeń

Zapotrzebowanie na zakup Ogłoszeń Wyróżnionych

w serwisie Gratka.pl oraz serwisach z Grupy Morizon.pl,

możesz zgłosić poprzez konto w serwisie Agencja 5000,

w związku z występującymi różnicami w długości listingów oraz

wystarczy z poziom menu wejść do zakładki „Promowanie

liczbie ogłoszeń prywatnych publikowanych w obu miejscach.

ofert” i wskazać pakiet ofert wyróżnionych, który chcesz
kupić. Opiekun Handlowy po otrzymaniu dyspozycji
skontaktuje się z Tobą i prześle zamówienie.

Co się dzieje, gdy kilka takich samych ogłoszeń jest
wyróżniona tą samą liczbą Punktów Podbić?
Przy tej samej liczbie Punktów Podbić decydują dodatkowe
kryteria dedykowane dla danego serwisu. W przypadku
serwisu Gratka.pl jest to data dodania oferty, a w ramach
serwisów z Grupy Morizon o kolejności decyduje jakość
ogłoszeń.
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Codziennie oferujemy rozwiązania
wspierające biznes naszych Klientów.
Zapraszamy do współpracy!

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jest on udostępniany w imieniu: Grupy Morizon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka
36 lok. 341, 02-532 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125836, NIP 5213107693, kapitał zakładowy 1.184.000 zł oraz Gratki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000815345, NIP 5213881530, kapitał zakładowy 350.000 zł.
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