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START TOP LIDER

Costul pentru  ⅟₂ ani 119 165 220

Costul pentru  1  an 225 317 412

Pozițiile ofertei:

Banner contextual apare conform solicitărilor de căutare * - *
Prioritatea afișării în lista companiilor - * *

Poziții în rezultatele căutării și rubrici

Afișate după companiile 

din 

pachetul 

TOP și LIDER

Afișate înaintea 

companiilor din 

pachetul 

START

Afișate înaintea 

companiilor din 

pachetele 

START  și  TOP

LOGO-ul companiei 
* * *

Designul profilului companiei în culoarea aurie
* * *

Cuvinte de căutare individuale
* * *

Știri și articole despre companie
* * *

Price list și materiale foto
* * *

Banner în listă 75

Banner contextual, care apare conform solicitărilor de căutare 22

Poziții prioritare în rezultatele căutării și  în rubricile selectate 33

LOGO-ul companiei 6

Știri și articole despre companie - două săptămâni pe pagina principală a site-ului 7

Price list și materiale foto 6

Cuvinte de căutare individuale - până la 5 cuvinte 5

Oferte comerciale (în pachet)

Servicii și Prețuri 

Fiecare ofertă este orientată spre promovarea companiei prin servicii și 

funcționalități ale site-lui YP.md

Oferte comerciale (se vînd separat)

Preţ (per lună)

Preț (plată unică)

Preţurile sunt indicate în EUR inclusiv TVA 20%
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Oferte disponibile:
(include numărul companiilor)

Pînă la 500

Pînă la 1 000

Pînă la 2 000

Mai mult de 2 000 de adrese

De exemplu: 10000 de adrese (Chișinău)

Compania 

Cereri de selectare a întreprinderilor pe regiuni din Moldova, industrii sau cuvinte cheie specificate

Regiune (bifați necesarul):

o Toată Moldova

o Doar Chişinău

o Listează regiunile dorite

o Sectoare sau cuvinte cheie

o Varianta oferta selectată

Notă*:

Data    «___» ________________ 20_____

Pentru detalii formați numărul de telefon: 022 73 77 94, 067 66 12 86 sau expediați cererea la adresa  inform@varo-inform.com

Formular pentru selectarea de date

(numele companie, IDNO, TVA, telefon, adresa juridică, persoană de contact, e-mail)

Oferta include

•         Întreprinderile sunt clasificate doar într-un singur domeniu de activitate, conform domeniului lor prioritar (ca de exemplu: compania care are ca activitate de 

bază ”Autoservice”, mai oferă servicii de coafură și are cafenea, este clasificată doar în domeniul ”Autoservice”);

•         Este posibil că o parte din cîmpuri să fie necompletate, inclusiv cîmpurile "IDNO", "Administrator", "Fondatori", "Activități", "Telefoane", "E-mail", "Web"  din 

cauza lipsei de informații în registrul de stat sau informația este ascunsă la cererea operatorului economic în conformitate cu alineatul (1) și (2) al articolului 5 din 

Legea privind protecția datelor cu caracter personal. În asemenea cazuri compania "Varo-Inform" SRL oricum nu recalculează costul serviciului prestat .

□   1 adresă = 0,09 lei □  1 adresă = 0,30 lei

900 3 000

Preţul final pentru informația selectată se calculează după aprobarea numărului de întreprinderi și varianta aleasă, conform completării 

informației selectate, de către reprezentanții Clientului și VARO-INFORM S.R.L. şi se indică în contul spre plată.

•         Selectarea datelor este disponibilă în format EXCEL;;

Preț, Lei (inclusiv TVA)

□   125 □   300

□   200 □   500

□   300 □   700

* Telefon de contact al companiei

* E-mail 

* Web

* Lista fondatorilor * Lista fondatorilor

* Genuri de activitate * Industrii, rubrici, produse

* Telefon al administratorului

* Forma org./jurid. * Forma org./jurid.

* Adresa jurid. * Adresa

* Lista conducătorilor * Lista conducătorilor

* Denumirea * Denumirea

* IDNO/ Cod fiscal * IDNO/ Cod fiscal

* Data înregistrării * Data înregistrării

Varianta 1
(cîmpuri incluse)

Varianta 2
(cîmpuri incluse)

Oferte comerciale pentru selectarea de date din Baza de date
 “Varo. Moldova. Producători de mărfuri și servicii”


