1. BanNere
Toate paginile

10.000

10.000

Toate paginile

lei / lună*

lei / lună

Prima pagină

5.000

5.000

lei / lună

lei / lună

Prima pagină

Prima pagină

2. BanNere pe paginI internE
Pe paginile: Carduri, Depozite, Credite, Curs valutar, Transferuri și Noutăți
Mărimi disponibile: 1100 x 120px, 220 x 300px și 600 x 120px

CPM = 90 MDL

costul pentru o mie de afișări

CPC = 5 MDL

costul pentru un click

Audiența bancamea.md
Conform datelor Biroului de Audit al Tirajelor și Internetului, audiența bancamea.md are următoarele caracteristici:
• după sex: 57% - femei, 43% sunt bărbați;
• după vârstă: 42% au vârsta cuprinsă între 20 și 29 ani; 35% - între 30 și 39 ani;
10% - între 40 și 49 ani; 14% - mai mult de 50 de ani;
• 67% din vizitatori dețin studii superioare;
• 19% din audiență sunt patroni / top manageri; 53% - specialiști angajați;
8% dețin o afacere de familie au sunt liberi profesioniști;
• 32% din audiența bancamea.md efectuează cumpărături online de
câteva ori pe lună, 40% fac cumpărături online de câteva ori pe an;
• 66% din vizitatori accesează bancamea.md de pe desktop,
iar 34% de pe dispozitivele mobile.

team@bancamea.md

bancamea.md are un
public calitativ, educat și
cel care face cel mai des
cumpărături online.

+373 69150086

3. Știrea zilei (comunicate de presă)
Plasarea unui comunicat de presă la rubrica “Știrile Zilei” = 1000 MDL.

Reducere

Preț

10 știri

20 știri

40 știri

10%

15%

20%

9.000 lei

17.000 lei

32.000 lei

Avantaje:
1. Menținerea comunicatului timp de 24 de ore la rubrica “Știrile zilei” pe prima pagină;
2.	Postarea comunicatului pe pagina de Facebook bancamea.md (12.000+ prieteni);
3. Bonus: promovarea comunicatului pe Facebook - $5 promoted post. Reach-ul estimat: 9-10 mii
persoane.

1.000

lei/unitate

4. Interviu
Plasarea unui Interviu text trimis de client = 3.000 lei
Elaborarea interviului de echipa bancamea.md = 5.000 lei.

team@bancamea.md

+373 69150086

2017

5. Full branding pe toate paginile

20.000
lei / lună

6. Cartea de vizită detaliată a băncii

12.000
lei / an

team@bancamea.md

+373 69150086

7. Abonament JOBURI
Plasarea nelimitată a locurilor vacante de muncă in pagina “Joburi”.

18.000
lei / an

12 știri (una pe lună) despre locurile de muncă actuale oferite de bancă.

8. Abonament Vînzarea gajului
Plasarea nelimitată a gajurilor expuse la vânzare de către bancă (foto și text)
la categoria “Vînzarea gajului”.

18.000
lei / an

12 știri (una pe lună) despre gajurile expuse la vânzare de către bancă.

9. Abonament LINKURI EXTERNE
Plasarea linkurilor externe către siturile băncii la fiecare depozit, credit, card
afișate pe bancamea.md (buton – “Detalii pe situl băncii“)

team@bancamea.md

+373 69150086

18.000
lei / an

