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Bancamea.md – unicul site financiar bancar 
din Moldova care prezintă informații 
actualizate din sistemul bancar, informații detaliate 
despre produsele și serviciile oferite de bănci și locurile 
de muncă din domeniu

Content:

•  știri din sectorul bancar al R. Moldova & știri internaționale din 
domeniu

•  știrile băncilor / comunicate de presă despre produsele și serviciile 
oferite

•  2800+ materiale publicate pe site (știri, analize, interviuri, 
comunicate de presă etc.)

•  Cursul valutar zilnic (BNM & bănci licențiate)
•  Baze de date actualizate despre depozite, credite, carduri bancare 

ș.a.
•  Locuri de muncă oferite de bănci și BNM
•  Harta bancomatelor și a filialelor băncilor
•  Dicționar financiar-bancar
•  Opiniile vizitatorilor referitor la produsele/serviciile băncilor



Proiectul a împlinit 4 ani în martie 2016

Caracteristici:

ü  1.700.000+ vizite (sessions)

ü  700.000+ vizitatori unici (users), 160.000+ în 2016 (9 luni)

ü  3.800.000+ pagini afișate

ü  60% - returning visitors

ü  85% - local visitors (Moldova)

ü  2,2 pagini per sesiune

ü  2 min 30 sec – durata medie de ședere pe site (avg session 
duration)

ü  11.500+ prieteni (likes) pe Facebook

ü  Membru BATI din mai 2015



Conform studiilor BATI & Gemius

ü  67% din vizitatori dețin studii superioare;

ü  77% din vizitatori locuiesc în zone urbane;

ü  19% din audiență sunt patroni / top manageri; 53% - specialiști 
angajați; 8% dețin o afacere de familie au sunt liberi profesioniști;

ü  32% din audiența bancamea.md efectuează cumpărături online 
de câteva ori pe lună, 40% fac cumpărături online de câteva ori pe 
an;

ü  66% din vizitatori accesează bancamea.md de pe desktop, iar 
34% de pe dispozitivele mobile



Structura traficului bancamea.md în 2016

ü  43% organic search ;

ü  33% direct traffic;

ü  19% social media.



Clienți & parteneri



Clienți & parteneri



Comunicate de presă / știrile băncilor



       Sergiu Tabarcea
fondator bancamea.md
sergiu@tabarcea.com

  +373 69150086

Mulțumesc pentru atenție. 

Mai multe detalii pot oferi via e-mail sau la 
telefon.
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