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Darobyn Consulting
Str. Bistrița 59, Focșani, Vrancea
+40/765.48.18.18 – Robert Drilea, Project manager

Detalii despre site:

-

28.574+ vizitatori unici pe site in luna iulie 2018
125.267+ vizualizari / 495.974+ minute pe canalul de YouTube luna iulie 2018
29.300+ like-uri facebook și un impact de 95.251+ de persoane/ săptămanal ianuarie 2018
7.000+ followeri pe instagram pentru luna iulie 2018
Materiale eBlogAuto sunt publicate la urmatoarele linkuri:
www.eblogAUTO.ro,
www.facebook.com/eblogauto,
www.youtube.com/c/eblogauto,
www.instagram.com/eblogauto.ro,
https://ro.linkedin.com/in/eblogauto,
https://twitter.com/eblogauto,
https://plus.google.com/+eblogauto,
http://eblogauto.tumblr.com.
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OFERTA COMERCIALA
Pachetele www.eblogauto.ro:
START BLOG – acest pachet vă oferă posibilitatea promovării pe blogul www.eblogauto.ro prin
postarea unui banner:
a) Poziția 1 (prima pagina + Pozitia 2 gratis disponibil pe fiecare post din site)
b) Poziția 2 (fiecare post din site)
c) Poziția 3 (prima pagina + fiecare post din site)

*reducere 15% la avans 3 luni / reducere 30% la avans 6 luni
Pachet PRO – acest pachet vă oferă posibilitatea promovării pe site-ul www.eblogauto.ro
(advertoriale sau reclame în interiorul articolelor) și prin canalele de social media :
a) Articol promoțional/advertorial (dacă este scris de noi) sau (dacă este scris de cel care
solicită articolul respectand tema site-ului). Orice advertorial publicat se va distribui în
mod automat pe: facebook, google plus, twitter și linkedin
b) Reclamă text sau banner în interiorul tuturor postărilor pe site: la începutul articolului, în
interiorul articolului sau în interiorul unui singur articol.
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c) Postări pe canalele de social media si targetate: facebook, instagram, linkedin, google
plus (orice canal social media ales se va posta gratuit pe twitter si tumblr)
Pachet VIDEO – acest pachet vă oferă posibilitatea promovării pe canalul de YouTube &
Facebook:
Reclamă video (durată maximă de 10 sec.) la începutul testului video
b) Reclamă video/banner (durată maximă de 15 sec.) si recomandare în interiorul videoului, publicat după primul minut ( exista posibilitatea ca banner-ul sa fie clickable insa in
anumite conditii, ex. https://youtu.be/xQl90KKEklY?t=55s)
a)

c) Reclamă video/banner (durată maximă de 15 sec.) la sfarșitul videoclipului
Pachet Business – la acest pachet este necesară o cotație specială
Producții video/film (corporate, prezentare, brand, how to/how it’made, promovare, spoturi,
evenimente, etc.), lucrări de grafică, ședințe foto, prezentari de produs foto&video, servicii de
web design si cursuri de conducere defensiva (frânare de urgență, evitarea unui obstacol,
controlarea unui derapaj, poziția și circulația corecta a mâinilor pe volan, poziția corecta la
volan, abordarea corecta a virajelor), track day (instruirea participanților pe circuit cu tehnici
adaptate traseului), evenimente de offroad (abordarea obstacolelor in condiții de aderentă
scăzută, de exemplu noroi) – putem oferi un numar de maxim 6 traineri.
Pentru întrebări vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0765.48.18.18, fax 0337.10.95.93 sau email
eblogauto@gmail.com.
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