Hirdessen a Google keresőben
pénzvisszafizetési garanciával!
minimum 25%-kal növeljük honlapja forgalmát vagy ha már van fiókja, garantáljuk, hogy 25%-kal csökkentjük költségeit!

Az Ön reklámja a Google keresőben



Internetes keresések kb.
90%-a a Google-ban
történik, így Önnek hatalmas
potenciális célközönsége
létezik.

Garantált, min. 25% forgalomnövekedés

 Garantáljuk, hogy honlapja vagy
webáruháza forgalmát
minimum 25%-kal növeljük.
Ha már van Önnek fiókja, azt
is garantáljuk, hogy ennek
költségét 25%-kal csökkentjük,
ugyanakkora forgalom mellett.

Célzott reklám



Reklámját csak és kizárólag
célközönsége fogja látni. Ők
a tudatos keresők, akik
tudják, mit keresnek a
Google-ban.

Bármikor hirdethet



Hirdetése non-stop megjelenhet,
piacához igazítjuk igényeit,
negyed órás időintervallum
beállítási lehetőséggel.
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Az elsők közé kerül a keresőben



Új ügyfelek azonnal. Rögtön az
elsők közé kerül terméke vagy
szolgáltatása!

Profi kampány beállítások, több éves tapasztalat



Szakembereink több éves
tapasztalattal rendelkeznek.
Professzionális kampánybeállítást biztosítunk Önnek.

Pénzvisszafizetési garancia



Pénz visszafizetési garancia!
Garantáljuk a 25%-os forgalom
növekedést.

Google AdWords keresőreklám



Rendkívül költséghatékony online
reklám lehetőség Önnek,
cégének, illetve termékének,
szolgáltatásainak.

Új ügyfelek azonnal! | 39.000 Ft
Az Google AdWords Internetes reklám kordában tartja pénztárcáját + a kereső legelején találja honlapját
 nem vicc: új ügyfelek azonnal! – perceken belül a Google
 honlapra-szabható kampány – akkor, annyiért és ott jelenik
meg hirdetése, amikor Ön akarja. Nincs kötelezően kidobott
élén találja cégének hirdetését
pénz, maximálisan koordinálja kiadásait
 költséghatékony online hirdetés – csak akkor fizet, ha
hirdetésére kattint potenciális ügyfele, a hirdetés pénz visszafizetési garancia: garantáljuk, hogy 25%-al
megjelenés ingyenes. Késöbb finomhangoljuk, így
csökkentjük költségeit vagy 25%-al növeljük forgalmát
maximalizáljuk az ügyfél-elérése költség-hatékonyságát

Hívjon Minket most bizalommal! Tel: 06 1 783 6296
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