2022
Огласи за недвижности, возила,
електроника и се што вреди да се огласи!

Отсега и огласи за недвижности, возила,
електроника и се што вреди да се огласи!
Иновативен сајт за огласување кој нуди модерни решенија и алатки
за побрзо продавање и купување. Одлично место каде се среќаваат
продавачите и купувачите. Можност за сите компании да создадат
своја модерна виртуелна продавница и да ги нудат своите производи
и услуги преку модерни решенија и лесна активност.

?
?

Зошто да огласувате кај нас
Бидејќи е продолжување на
успешната приказна KARIERA.mk!

Бидејќи е време за нов и модерен огласник
кој ќе понуди одлични решенија за
продавачите и купувачите и ќе го направи
купувањето и продавањето полесно од кога и да е!
Бидејќи поседуваме најразвиени канали
на социјалните медиуми со публика
од над 700 000 луѓе!
Бидејќи нашиот IT тим е ултра современ
и нуди современи решенија за
потребите на вашите компании!

ПРОМОВИРАЊЕ на оглас
ТОП ПОЗИЦИОНИРАЊЕ

√

Вашиот оглас се прикажува помеѓу топ позиционираните
огласи во резултатите од пребарувањето и мапата.
ГАЛЕРИЈА

√

Вашиот оглас се прикажува на насловната страна на
главната категорија, во делот галерија кај другите
категории и огласи, во виџет на KARIERA.mk или други веб
сајтови.
АВТОМАТСКО ОБНОВУВАЊЕ

√

Вашиот оглас автоматски се обновува на секои 3 дена
односно (6 пати) во период од 18 дена.

Плаќање
по оглас или
со ваучер

ПРОМОВИРАЊЕ на социјални медиуми
ПРОМОЦИЈА НА FACEBOOK И INSTAGRAM

√

Огласот се промовира на социјалните мрежи Facebook и
Instagram на публиката на KARIERA.
ПРОМОЦИЈА ВО NEWSLETTER

√

Вашиот оглас е промовиран во неделен Newsletter
(е-маил) до над 130.000 корисници на Kariera.

Плаќање
со картичка
или ф-ра

ПРОДАВНИЦА на компанијата
ОГЛАСИ ПЛУС √
- Персонализирана продавница со промовирани огласи/продукти
- Лого и линк до продавницата внатре во огласите
- Рејтинг 5 ѕвезди
- упатства и обуки како да огласување поуспешно
- 5.300 МКД на сметка за промовирање на огласи
5.300

МКД

ОГЛАСИ ПРО √
- Сите опции од Огласи ПЛУС
- Продавница со избор на дизајн/боја и три банери
- Лого и линк до продавницата во страната на пребарување
- Насловна фотографија/банер во вашите огласи
- Листа од ваши други олгаси кај вашите промовирани огласи
* времетрање на пакетите 12 месеци

11.300 МКД

ЦЕНИ ЗА ПРОМОВИРАЊЕ
- Топ позиционирање

60 МКД

- Галерија

120 МКД

- Автоматско обновување

60 МКД

_____________________________________________________
Промоција на KARIERA.mk

200 МКД (-20%)

- Промоција на FB + IG

900 МКД

900 МКД

- Промоција во Newsletter

300 МКД

300 МКД

* промоциите траат 15 дена или еднократно

Контакт

E-Mail
contact@kariera.mk

Телефони
078-479-306
078-479-307
077-888-722

Локација
Крсте Мисирков 7 Лам Ц/2/14
ТЦ Мавровка, Скопје

