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Costul filmării conținutului video

participare la o emisiune TV cu prezentatoarea    Natalya Melnik
Bilanțul 

săptămânii 

Să vorbim despre 

bani

Să vorbim despre 

bani LIFE

 ( 10 minute )  ( 45 minute )  ( 15 minute )

știri sau întrebări din partea companiei 1 mențiune 90 € 90 € 90 €

interviu 1 filmare - 450 € 120 €

sponsorul show-ului 4 emisiuni 250 € 600 € 300 €

publicitate pop-up 1 program 50 € 100 € 50 €

participare la o emisiune TV cu prezentatoarea    Liliya Burakovski
Discuții de 

afaceri
 ( 45 minute )

știri sau întrebări din partea companiei 1 mențiune 120 €

interviu 1 filmare 550 €

sponsorul show-ului 4 emisiuni 600 €

publicitate pop-up 1 program 100 €

Costul scrierii comerciale 
publicarea materialului nu este inclusă în costul serviciilor editoriale și se achită suplimentar

scrierea materialului comandat < 2 500 de caractere 50 €
prelucrarea editorială a materialului clientului pentru publicare pe pagina principală și paginile secțiunii tematice corespunzătoare, în următoarele formate: Știri, Comunicat de presă

scriere de articole > 2 500 de caractere 120 €
în formate: Articol, Interviu, Investigație jurnalistică,Părerea expertului 

sponsorul interviului 200 €
patru publicații pe teme legate de activitatea clientului

Costul articolelor comerciale
în formate: Comunicat de presă, Știri, Articol, Interviu, Opinie de specialitate

în fluxul principal de știri 45 €
materialele pentru principalul buletin de știri sunt pregătite de echipa editorială a site-ului

în secțiunea tematică 30 €

prelungirea plasamentului prioritar 10 €
pentru fiecare 24 de ore de prezență în fruntea newsfeed-ului

postarea pe Telegram și Facebook 35 €

Idei, rezumate și anunțuri de materiale pe LEDNEWS 500 €
o săptămână de afișaje - 6 ecrane LED în centrul Chișinăului, 10-15 secunde, 300 de ieșiri pe zi

Pachete de oferte pentru promovarea companiei pe paginile enciclopediei online de afaceri

START TOP LIDER
Costul pentru ⅟₂ an 119 € 165 € 220 €

Costul pentru 1 an 225 € 317 € 412 €

Știri și comunicate de presă ale companiei 1 2 3

Prioritatea afișării în lista companiilor
Afișare după companiile din 

pachetele TOP și LIDER

Afișare înaintea companiilor 

din pachetul START

Cel mai înalt 

prioritate

Banner în bara laterală ( 300x250 ) * - *

LOGO-ul companiei * * *

Evidențierea prin culoare a cartelei companiei în listă * * *

Cuvinte de căutare individuale * * *

Price list și materiale foto * * *

Opțiuni suplimentare Preţ (per lună)

Logo-ul companiei în cartea de vizită 6 €

Prețul și materialele media în cartea de vizită a companiei 6 €

Banner în bara laterală ( 300x250 ) 22 €

Banner general în listă ( 970x250 ) 75 €

Preț pentru 1 adaos

Banner static pe pagina de știri 15 €
un banner = o știre pe o anumită temă, rămâne pentru totdeauna

Email: inform@varo-inform.com,    Tel: (+373) 67 66 12 86 Preţurile sunt indicate în EUR inclusiv TVA 20%

Servicii și Prețuri

Materiale comerciale pe paginile de știri și pachete de promovare a 

companiei pe paginile enciclopediei online de afaceri

costul filmării conținutului video include servicii de filmare, editare, difuzare pe canalul Realitatea TV, publicații pe site-ul Business Pages, postări pe Telegram și Facebook

Pachetul include:


