Oferta banere pe Portal Bihor.ro
Portal online de afaceri și servicii județul Bihor www.bihor.ro
Promovează frumusețile ce te înconjoară! Arată-ne și nouă ce ai văzut tu! Postează video, imagini și povești
despre și din județul Bihor. Promovează-ți afacerea, postează video, imagini reprezentative și descrie
afacerea ta. Postează fotografii, video youtube și reclamă! Promovează serviciile tale! Crează cont pentru
a gestiona postările tale, se pot posta imagini, descrieri si video YouTube.

Ofertă Baner publicitar pe site 400 lei/an
apare în
Stânga și dreapta conținutului, Sidebar lateral pagina principală, între ultimele anunțuri, Sidebar lateral
pagina de căutare, Deasupra anunțurilor loop, Sidebar lateral pagina anunțului, După descrierea paginii
anunțului, Sub formular înregistrare/autentificare.
dimensiunea banerului 300 x 120 pixeli, cu link către pagina web, pentru înscriere se trimite banerul, textul
și mesaj baner (100 caractere) + adresa link

Proprietar și editor agenția
GROUPROMO MANAGEMENT
Adresa: Sântandrei jud. Bihor 417515 Str. Nufărului 11
Telefon: 0730 381 961
0359401496
0359401497
0359467496
0359467498
E-mail: magazin@groupromo.ro
Detalii operaţionale şi informaţii privind contractarea: Adrian Pavel Ile – director general

Oferta banere pe Portal Romaniafirme.ro
Portal online de afaceri și servicii România www.romaniafirme.ro
Promovează frumusețile ce te înconjoară! Arată-ne și nouă ce ai văzut tu! Postează video, imagini și povești
despre și România. Promovează-ți afacerea, postează video, imagini reprezentative și descrie afacerea ta.
Postează fotografii, video youtube și reclamă! Promovează serviciile tale! Crează cont pentru a gestiona
postările tale, se pot posta imagini, descrieri si video YouTube.

Ofertă Baner publicitar pe site 400 lei/an
apare în
Stânga și dreapta conținutului, Sidebar lateral pagina principală, între ultimele anunțuri, Sidebar lateral
pagina de căutare, Deasupra anunțurilor loop, Sidebar lateral pagina anunțului, După descrierea paginii
anunțului, Sub formular înregistrare/autentificare.

dimensiunea banerului 300 x 120 pixeli, cu link către pagina web, pentru înscriere se trimite banerul, textul
și mesaj baner (100 caractere) + adresa link

Proprietar și editor agenția
GROUPROMO MANAGEMENT
Adresa: Sântandrei jud. Bihor 417515 Str. Nufărului 11
Telefon: 0730 381 961
0359401496
0359401497
0359467496
0359467498
E-mail: magazin@groupromo.ro
Detalii operaţionale şi informaţii privind contractarea: Adrian Pavel Ile – director general

