Mundësitë për të reklamuar online janë të shumta, cmimet gjithashtu janë në varësi nga shumë faktorë!
Ne mundohemi të ofrojmë zgjidhje për cdo lloj buxheti,
nga falas = 0 Euro -> deri në 30 Euro/viti, por edhe deri në 30 Euro/dita!
Për të gjetur formën / paketën më të përshtatshme, në varësi të buxhetit dhe qëllimit, mos nguroni të na kontaktoni!
Për një orientim të shpejtë mbi format dhe shërbimet bazë,
në fushën e promocionit / dialog-komunikacionit me klientelen / targetin tuaj, lexoni ju lutem më poshtë:
1. Publikimi i ofertave / shpalljeve / njoftimeve
evenimenteve (Kalendari)
Adresari i Biznesit – Faqet e verdha
etj…sa gjatë nuk tejkalojnë limitet e përcaktuara në rregullore, janë shërbime Falas! (Free!)
Por përpunimi i tyre i veçantë nga specialistët tanë, (p.sh. përkthim, redaktim, optimim,
pasurim vizual i ofertave (Logo/Foto), artikuj promocional etj..) Çmimi fillon nga 30 €
2. Pozicion Top vendosja e njoftimeve (Text + Logo + 5 Foto, etj...)
Njoftimi qëndron gjithmonë në grup-pozicion të parë të një rubrike. Çmimi fillon nga 15 € / java
3. e-mail-marketing -> implementim në abo-newsletter (i reklamave / artikujve promocional etj..)
Çmimi fillon nga 100 €
4.

FaceBook – ndërmjetësim + startim reklame me mini-banner, përball një targeti me mbi 1 miljon përdorues
Çmimi fillon nga 250 € (detaje këtu: http://www.njoftime.com/fb_marketing.pdf )

5. Ndërtimi i albumeve / katallogjeve -> Çmimi fillon nga 20 € / faqja (p.sh. www.njoftime.com/thethi/index.html

)

6. vendosja e spoteve publicitar / banner-ave interaktivë (*)
...............................................................................................................
* Tabela e llojeve dhe çmimeve të spoteve publicitar / banner-ave interaktiv (banneri = shfaqet non stop!)
Tipi

Horizontal
( pixel)

Vertikal
(pixel)

€ / java

A

468

60

50

B

210

200

60

C

210

300

30

D

970

90

50

E

350

250

60

T

350

200

80

* Çmimet janë në Euro € për 1 javë / 1 Modul (100 pixel ~ 3 cm)
Hompage ka koefiçent = x 2 të çmimit të tabelës
Hompage + te gjitha rubrikat (kudo ) ka koefiçent = x 4 të çmimit
Rubrika te vecanta me frekuenc normale ka koefiçent = x 0,6 të çmimit
Banner në rotacion me reklama të tjera - çmimi fillon nga 30 €/muaji
(modeli / tipi si Facebook ads, banner change CPC/CPM = shfaqet mbi bazë / kritere rasti / targeti / propabiliteti)

............................................................................................................
Sherbime konsulence = IT + Komunikacion + Marketing + Dizajn + web
-Ndërmjetsim dhe instalim të programeve / scripteve software
-Zgjidhje dinamike në fushën e Sondazheve + studim tregu
-Kompozim + ndërtim i spoteve publicitar apo zgjidhjeve grafike etj…
-Ndërtim + mirëmbajtje + optimim / pasurim i faqeve në internet me funksione dhe zgjidhje dinamike
-Konsulencë në ndërtimin dhe realizimin e kampanjave publicitare me fokus online dhe targetim.
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Profili i Lexuesve/publikuesve – Statistika:
Statistikat nga google analytics 2004 – 2016
tregojnë rritje dinamike të përdoruesve.
aktualisht ne Shqiperi janë mbi ~1.6 milion persona/subjekte
me PC + smartphone / Tablet / Laptop të lidhura në rrjet,
tendencë në rritje…
~ 1,1 miljon përdorues në vitin 2016, kane vizituar njoftime.com
~ 113.000 Persona/Subjekte janë regjistruar
dhe shfrytëzojnë funksionet e sistemit
(si abonimi, publikimi etj.)
~ 11.000 përdorues, ~ 7 min ne ditë.
~ 50% e tyre përmes Celularëve smartphone: iPhone, Samsung etj.
~ 2.500 oferta publikohen / rifreskohen në ditë
~ 2,4 miliard Euro është volumi i ofertave në 2016 (kryesisht imobiliare, truall, objekte bisznesi/ banimi, automjete etj..)
~ 5 persona/subjekte të rinj regjistrohen çdo orë.
Në dallim nga lexuesit e faqeve me lajme apo argëtuese,
lexuesi këtu është aktivë dhe veprues, në proces kërkimi, krahasimi, përzgjedhje!
Analizat e sondazheve,
datëlindjeve, profesioneve, interesave,
analizimi i emrave, përmbajtjeve të njoftimeve, interesimit ndaj rubrikave të caktuara etj...
që ekzistojnë në DataBazë, tregojnë se: mosha mesatare e anëtarëve është
mbi 23 vjeç, me të ardhura dhe arsim mbi mesataren.
mbi 86 % e përdoruesve ndodhet në Shqipëri, kryesisht në zonën Tiranë – Durrës, Shkodër, Elbasan, Fier , Vlorë.
(Top 10, Portalet kryesore me lajme dhe zbavitje arrijnë deri në 50 - 60 % të lexuesit në Shqipëri)

Përparësitë e marketing, dialog - komunikimit tek njoftime.com











Një pozicionim maksimal nga motorët kërkues si google, yahoo, msn (live) etj...
prej vitit 2004 – si një sistem i afirmuar e me imazh pozitiv dhe inovativ në publikun vendas dhe të huaj.
Alexa.com e rreshton njoftime.com ndër vite në vazhdimësi tek TOP 10 të faqeve shqiptare
mbi 1.100.000 përdorues në vit, mbi 86 % ne Shqipëri.
mbi 11.000 përdorues (8.000 vetëm nga Tirana), përballen çdo ditë para ekraneve
(PC-Monitorëve ~ 7 minuta)
klientelë potenciale (target), me të ardhura dhe nivel arsimor mbi mesataren
reklama / mesazhi ndodhet ~ 50 cm larg syrit, në një ambient të qetë, pa zallamahi
relevancë e lartë e ofertës / reklamës -> sepse përballet me klientin (lokal) në rubrikën / vendin
dhe kohën e duhur (pikërisht kur ai është duke u informuar / krahasuar dhe ka nevojë për
produktin / shërbimin / ofertën – kështu arrihet një targetim dhe momenti optimal!)
mundësi grafike-vizive / inter-komunikative -> të pa kufizuara
kosto optimale!
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