ofertă înscriere în catalog online www.firme.bihor.ro Platformă Osclass
PRET 400 Ron/AN. (se achită în avans)
Înscrierea în cataloag oferă posibilitatea de a publica următoarele informaţii:
- denumire firmă, denumire comercială, - înregistra 10 grupe cuvinte cheie prin care veți fi găsit,
- înregistra datele de contact ale firmei (adresa,telefoane, fax, adresa e-mail, web), (sau persoană fizică),
- face o descriere a firmei şi a serviciilor oferite, adăuga link-uri pentru adrese de e-mail şi pagina web (dacă
este cazul),
- sigla + 50 fotografii, dimensiunea 600 x 600 pixeli, menţiona orarul de funcţionare al firmei.
Contul este activ 1 an, perioadă în care poți intervenii să faci modificări la postare ori când dorești prin
Autentificare
www.firme.bihor.ro este un catalog online de prezentare a serviciilor si activitatilor companiilor, persoanelor
juridice, institutiilor, persoanelor fizice autorizate, etc., ce activeaza în judetul Bihor.
Vizitatorii pot găsi informatii despre serviciile si activitatile celor înscrisi selectînd una din categoriile
catalogului sau căutând un “cuvânt cheie” la filtru de căutare.
 Afaceri si servicii- juridice, contabilitate, consultanta, fiscale, management, selectie, certificare, calitate,
brevete, marci, patente
 Agricultura Piscicultura Vanat- seminte, fructe, plante, flori, viticole, tehnice, zootehnie, vanat, procesare,
agrochimice
 Autovehicule Mijloace transport- dealeri, vanzari, inchirieri, reparatii, productie, piese, accesorii, anvelope,
auto, moto, feroviar
 Banci Asigurari Creditare- servicii, consultanta, leasing, financiare, tranzactii, inchirieri, administrare,
imobiliare, schimb valutar
 Calculatoare Software Birotica - componente, echipamente, retele, comert, servicii, internet, web,
telecomunicatii
 Chimie Cauciuc Mase plastice- produse, chimice, vopsele, medicamente, detergenti, intretinere, cosmetice,
fibre, fire, sintetice
 Constructii Arhitectura- proiectare, lucrari, reparatii, retele, electrice, instalatii, izolatii, finisari, tamplarie,
materiale, design, urbanism
 Constructii metalice - produse, componente, rezervoare, radiatoare, tratamente, acoperiri, scule, cabluri,
suruburi, echipamente
 Incaltaminte Pielarie - articole, voiaj, marochinerie, accesorii, comert, reparatii, materii prime, echipamente,
utilaje
 Echipamente electrice si electronice- Masini, aparate, generatoare, transformatoare, electrice, fire, cabluri,
acumulatori
 Industria agro-alimentara- carne, peste, legume, fructe, conserve, sucuri, ulei, produse, lactate, morarit,
panificatie, patisserie
 Industrie - carbuni, petrol, gaze, Minereuri radioactive, productie, transport, distributie, servicii. energie
electrica, termica, apa
 Institutii publice - agentii, administratii, birouri, case, centre, consilii, companii, directii, inspectorate, oficii,
parchete, primarii
 Invatamant - primar, gimnazial, liceal, professional, postliceal, universitar, postuniversitar, conducere auto,
perfectionare
 Magazine - hipermarket , supermarket, minimarket, showroom, salon, prezentare, pravalie, shop,
reprezentanta, agentii, dealer, butic, atelier, centru, complex, comercial
 Marketing Publicitate- creatie, consultanta, productie, materiale, promotionale, servicii, agentii, publicitate,
relatii publice
 Masini si aparate electrice – echipamente, electronice, fire, cabluri, televiziune, radio, masura, control,
optice, fotografice
 Masini si echipamente – motoare, pompe, angrenaje, de ridicat, manipulare, climatizare, uz, general, casnic,
unelte, instalare, intretinere, reparare

 Media Tiparituri - agentii, edituri, comert, productie, presa, carti, ziare, reviste, servicii, tipografice,
televiziune, radio, audio, video, foto
 Mobilier Decoratiuni interioare - lemn, metalic, plastic, accesorii, saltele, urban, echipamente, produse ,
servicii
 Produse metalurgice - metale, feroase, neferoase, tevi, accesorii, otel, fonta, aluminiu, plumb, zinc, cositor,
cupru, piese turnate
 Organizatii neguveramentale - asociatii, fundatii, uniuni, federatii, studentesti, non-profit, sport, sindicate,
nepatrimoniale
 Sanatate - Servicii, spitalizare, asistenta, medicala, ambulatorie, stomatologica, umana, veterinare, sociala
 Servicii - arta, culturale, comert, sportive, cluburi, asociatii, recreative, pescuit, vanatoare, catering, coafura,
frizerie, traduceri, tehnice
 Servicii transport depozitare - calea ferata, calatori, taxi, inchiriere, rutier, marfuri, aerian, depozitare ,
agentii turism, curierat
 Silvicultura prelucrarea lemnului - produse, celuloza, hartie, carton, lemn, dulgherie, ambalaje, pluta,
paie,stuf, impletituri
 Sticla Ceramica- articole, fibra, sticla, produse, ceramica, minerale nemetalice, abrazivi, asfalt
 Textile Imbracaminte - comert, fire, fibre, tesaturi,articole, lenjerie, piele, blanuri, perdele, cuverturi,
dantele, covoare, sportive, croitorie
 Turism Hoteluri Restaurante - servicii, turistice, moteluri, vile, agroturism, pensiuni, cabane, camping,
restaurante, cantine, cafenele, baruri, cluburi
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(cu administrare integrală de către Beneficiar)
Cum te înregistrezi în catalog online
Link pe butonul Înregistrare Cont Nou
Completezi cu datele cerute câmpurile
Date autentificare cont
Date facturare
Primești un email cu Factura Proformă pentru a achita 400 lei
Faci plata - când banii sunt în cont primești un email cu confirmarea plății și activarea
contului
Primești prin email Factura Fiscală
Contul este activ 1 an, perioadă în care poți intervenii să faci modificări la postare ori când
dorești prin Autentificare
Cu 15 zile înnainte de termenul de 1 an vei primii o Factura Proformă pentru a achita 400
lei, după achitare, activarea contului se prelungește cu 1 an
Urmează același flux de corespondență ca la prima activare. Factura Proformă pentru a
achita 400 lei
Instrucțiuni de utilizare
Cum adaug o postare ?
In pagina principala se acceseaza butonul Publică-ți Postarea.
Se selecteaza Categoria in care va fi publicată postarea.
Se completeaza Titlul anuntului iar in campul Descriere se introduce textul propriu-zis al
anuntului.
Campul Pret este optional si sunt configurate 3 valute: RON, EURO, USD.

Postarea poate fi însotită de maxim 50 Imagini. Dimensiunea maximă a imaginilor poate fi:
5000 KB; 2500x1300px; format png, gif, jpg, jpeg.
Pentru a adăuga o imagine se face click pe butonul Răsfoire și se selectează imaginea dorită;
pe masură ce se adaugă o imagine, se activeaza un buton suplimentar pentru adaugarea
unei alte imagini, până la numărul maxim de 50 imagini care pot fi adaugate într-o postare.
În câmpurile destinate Locației postării se completează:Țara (având valoarea implicită –
România), Oraș / Localitate / Comuna, Zona / Sat și Adresa.
În câmpul informațiile utilizatorului se completează Numele și adresa de E-mail, având
posibilitatea de a alege vizibilitatea adresei de e-mail de către vizitatori, în pagina postării
introduse (se bifeaza Afişează e-mail-ul în pagina postărilor). Aceste informatii de contact nu
sunt vizibile decat utilizatorilor înregistrati.
In campul Youtube video poate fi introdus un link ce conține un video Youtube care va fi
afișat în pagina postării.
In Titlul SEO și descrierea Meta adăugați propriul cuvânt meta optimizat, meta descriere și
meta cuvinte cheie pentru articole. Meta descriere personalizată. Cuvinte cheie meta
personalizate.
Optimizarea SEO vă va ajuta să vă optimizați anunțul pentru motoarele de căutare și să vă
poziționați mai bine în rezultatele căutării. Optimizați-vă titlul meta și descrierea meta prin
construirea de noi cu cuvintele cheie. În acest fel, puteți viza rezultate de căutare mai
precise, adăugând mai multe linkuri relevante în căutarea Google.
Pentru salvarea și publicarea postării se selecteaza butonul Publică.
Se va trimite în mod automat un e-mail cu optiunile de Editare / Ștergere a postării în cazul
în care postarea se publică fără înregistrearea unui cont. În cazul în care se înregistreaza un
cont, postările pot fi gestionate din pagina utilizatorului prin Autentificare.
Cum răspund unei postări?
Pentru a contacta persoana care a publicat o postare nu trebuie să fi autentificat sau
înregistrat cu un cont.
In pagina postării poate fi contactat vânzatorul prin intermediul formularului Contactează.
Se completează câmpurile Nume și adresa de E-mail. Opțional, se poate introduce Numărul
de telefon. În câmpul Mesaj se introduce textul dorit.
Pentru trimiterea mesajului se face click pe butonul Trimite.
Informaţiile sunt administrate integral de către Beneficiar - Utilizator.
Plata se face integral, în avans în lei la cursul BNR al Euro din ziua plății.
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

