*ΝΕΑ* προώθηση ακινήτων στη Ρωσία
Συντάχθηκε απο τον/την Nereus

*ΝΕΑ* προώθηση ακινήτων στη Ρωσία. Εάν θέλετε να δουν το ακίνητο σας 1.000.000
υποψήφιοι αγοραστές από Ρωσία, διαβάστε παρακάτω!
Μόνο από €100 ανά ακίνητο για 6 μήνες προώθησης!
Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ .

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 - 3254642

E-mail: info@ektheseis.net
&nbsp;

• Κατασκευαστικές εταιρείες
• Επενδυτικές εταιρείες με Real Estate χαρτοφυλάκια
• Ιδιώτες ιδιοκτήτες ακινήτων
Σε ποιους γίνεται η προώθηση
• Επενδυτές στη Ρωσία και διεθνώς
• Διεθνή μεσιτικά γραφεία
• Ιδιώτες που ενδιαφέρονται για αγορά ακινήτων

Υπηρεσίες Standard
Τα παρακάτω κόστη ισχύουν για τη βασική καταχώρηση (περιγραφή, φωτογραφίες, τιμή,
στοιχεία επικοινωνίας)
• 6-μηνη προώθηση: €120 ανά ακίνητο (για 1-3 ακίνητα)
• 6-μηνη προώθηση: €100 ανά ακίνητο (για 4-10 ακίνητα)
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• 12-μηνη προώθηση: €200 ανά ακίνητο (για 1-3 ακίνητα)
• 12-μηνη προώθηση: €180 ανά ακίνητο (για 4-10 ακίνητα)
• προώθηση για πάνω από 10 ακίνητα - κατόπιν συνεννόησης
Η standard καταχώρηση περιλαμβάνει
• Επιμέλεια του υλικού των ακινήτων σας (φωτογραφικό υλικό και παρουσίαση)
• Μετάφραση του κειμένου στα ρώσικα
• Ενδεικτική εκτίμηση ακινήτου (εάν χρειάζεται)
• Ανάρτηση για 6 ή 12 μήνες σε μια από τις μεγαλύτερες ρωσικές ιστοσελίδες για την
κτηματαγορά (Real Estate)
• Προώθηση των ΔΙΚΩΝ ΣΑΣ στοιχείων επικοινωνίας, για να μπορούν έρθουν κατευθείαν σε
επαφή μαζί σας οι ενδιαφερόμενοι
• Υποστήριξη στην αρχική επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους αγοραστές
Υπηρεσίες Premium
Για ακίνητα μεγάλης αξίας προτείνουμε πακέτα μεγαλύτερης προβολής που
περιλαμβάνουν:
• Φωτογράφηση ακινήτου €100 ανά ακίνητο 2
• Φωτογράφηση ακινήτου σε 360 o €120 ανά ακίνητο 2
• Βίντεο 360 o €150 ανά ακίνητο 2
• Προβολή στην κεντρική πρώτη σελίδα από €780 ανά ακίνητο/μήνα για 1500 κλικ 3
• Προβολή στην πρώτη σελίδα της χώρας από €680 ανά ακίνητο/μήνα για 2500 κλικ 3
• Κατασκευή σελίδας του ακινήτου σε αγγλικά και ρώσικα και διαφήμιση στην πρώτη σελίδα
της ρωσικής ιστοσελίδας από €1100 ανά μήνα για 1300 κλικ που θα οδηγούν στη σελίδα
σας
• Banners στην πρώτη σελίδα της ρωσικής ιστοσελίδας €390 - €3250 ανά μήνα από 300 3
3500 κλικ
1 Σε

περίπτωση προβολής άνω του ενός ακινήτου, τα παρακάτω κόστη αναπροσαρμόζονται
για φωτογραφήσεις εντός Αττικής – για εκτός Αττικής κατόπιν συννενόησης
3 Κόστος για ελάχιστο αριθμό κλικ. Τα κλικ μπορούν να αυξηθούν, αυξάνοντας και την
προβολή σας
2 Κόστος

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας και βάλτε το ακίνητο σας στο σωστό δρόμο!
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