Najwyższa Jakość
Nieruchomości
O F E R TA D L A D E W E LO P E R Ó W

Nasze liczby:
300 000 unikalnych użytkowników miesięcznie
2 500 000 odsłon miesięcznie
ponad 500 000 ofert nieruchomości
Zaufało nam:
ponad 100 agencji reklamowych
ponad 200 deweloperów
ponad 1200 agencji nieruchomości

Pakiety Deweloperskie
Prezentacja inwestycji deweloperskiej / mieszkaniowej na portalu KRN.pl
Prezentacja inwestycji mieszkaniowych na portalu KRN.pl, to idealny
sposób na pozyskanie nowych klientów i zwiększenie sprzedaży mieszkań.
Dzięki naszym skutecznym i precyzyjnym działaniom reklamowych zyskasz:
Profesjonalną prezentację inwestycji wraz ze zdjęciami, wizualizacjami,

rzutami mieszkań i lokali użytkowych, oraz lokalizacją na mapie i opisem
okolicy.
Pełne dane teleadresowe ﬁrmy oraz biura sprzedaży wraz z możliwością
Twoją strone www.
Formularze kontaktowe: Wyślij zapytanie, pokaż telefon, przejdż na stronę
dewelopera. Dzięki którym klient szybko i bezpośrednio będzie mógł się
skontaktować z Twoim działem sprzedaży.
Możliwość publikacji artykułu sponsorowanego tzw. „Prezentera Inwestycji”
dotyczącego Twojej ﬁrmy i oferty.
Efektywne informowanie potencjalnych klientów o promocjach, dniach
otwartych i innych akcjach marketingowych.
Profesjonalną obsługę tzw. „Opiekuna klienta”dbającego w choćby
najmniejszym stopniu o skuteczną promocję Twojej oferty, jej kompletność
i aktualność.
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PREMIUM

Prezentacja inwestycji wraz ze zdjęciami, wizualizacjami,
rzutami mieszkań i lokali użytkowych, oraz lokalizacją na
mapie i opisem okolicy.

Inwestycja / Prezentacja podstawowa

Inwestycja / Prezentacja podstawowa

Slider obok listy inwestycji deweloperskich

Opieka redakcyjna

Pakiet 5 wyróżnień ofert z wybranej inwestycji

Prezenter Inwestycji

Jednorazowa wysyłka w biuletynie KRN.pl
w sekcji polecane inwestycje (około 60 tys.
adresów e-mail)

Pakiet 15 wyróżnień ofert z wybranej inwestycji

Prezenter Inwestycji artykuł sponosorowany dotyczący
inwestycji i oferty – prezentowany w systemie rotującym
na stronie głównej portalu KRN.pl.

Wyróżnienie inwestycji na liście inwestycji
deweloperskich

Facebook ADS – dedykowana kampania dla wybranej
inwestycji prowadzona za pośrednictwem KRN.pl.

Biuletyn specjalny – comiesięczna prezentacja
inwestycji wysyłana do subskrybentów biuletynu

„Kampania reklamowa prowadzona za pośrednictwem
facebook-a, polegająca na wyświetlaniu reklam
dedykowanych inwestycji potencjalnym klientom”

KRN.pl (zdjęcie z aktywnym linkiem do Prezentera
Inwestycji)
Podlinkowany logotyp w sekcji partnerzy na KRN.pl

Remarketing – dedykowana kampania dla wybranej
inwestycji prowadzona za pośrednictwem portalu KRN.pl.
„Kampania polegająca na przypominaniu potencjalnemu
klientowi o ofercie inwestycji znalezionej na KRN.pl”
Powiadominie PUSH comiesięszna wysyłka informacji
o inwestycji i ofercie, do subskrybentów portalu KRN.pl
( ponad 50 tys. osób ) za pomocą powiadomienia PUSH.
Biuletyn specjalny – comiesięczna wysyłka dedykowaną
prezentacji inwestycji deweloperskich dobazy mailowej
subskrybentów KRN.pl ( około 70 tys. adresów )

300,00 zł

600,00 zł

1200,00 zł

Dodatkowe formy reklamy
TRIBOARD

SUPER OFERTA

BELKA NA LIŚCIE WYNIKÓW
WYSZUKIWAŃ

Reklama w formie baneru o wymiarach
750 x 300 px zamieszczona w centralnej streﬁe na
wszystkich podstron portalu KRN.pl.

Reklama inwestycji ( wizualizacja + hasło
reklamowe ) zamieszczona na stronie głównej portalu
KRN.pl oraz we wszystkich treściach redakcyjnych.

Reklama w formie baneru o wymiarach
800 x 000 px, zamieszczona pomiędzy ofertami
(po 3,6,9 ofercie) na wszystkich wynikach
wyszukiwań – rynek pierwotny i wtórny – portalu
KRN.pl.

1000,00 zł

400,00 zł / miesiąc

500,00 zł

SUPER WYRÓŻNIENIE

HALF PAGE

KAMPANIA GOOGLE ADS

Reklama w formie baneru o wymiarach
750 x 300 px zamieszczona w centralnej streﬁe na
wszystkich podstron portalu KRN.pl.

Reklama o wymiarach 240 x 600 px wyświetlana na
listach wyników wyszukiwań rynku wtórnego oraz
pierwotnego oraz szczegółach ofert i inwestycji.

Dedykowana kampania dla wybranej inwestycji
prowadzona za pośrednictwem KRN.pl.
„Kampania polegająca na doborze odpowiednich słów
kluczowych i przypisaniu do nich konkretnych treści
reklamowych związanych z wybraną Inwestycją na
KRN.pl”

Oferta indywidualna

3000,00 zł /FF

Oferta indywidualna

Skontaktuj się
z nami

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI:
e-mail: klient@krn.pl

e-mail: klient@krn.pl
tel: 12 630 96 30
fax: 12 622 71 17

tel: 12 630 96 30
fax: 12 622 71 17

