
Promovează-ţi afacerea împreună cu noi!



Te înţelegem şi avem grija pentru afacerea Ta.  În acest sens
am actualizat oferta comercială şi am implentat noi metode
de promovare, ceea ce cu siguranţa va spori impactul
şi vânzările.

Cu ajutorul instrumentelor Nunta.md vei vedea
REZULTATELE!

Cu siguranţă ai simţit
consecinţele pandemiei de
Coronavirus. Ai pierdut clienţii
şi veniturile?



Miri şi
 Mirese Parteneri

Accesează site-ul
pentru inspiraţie,

planifică evenimentul,
Comandă servicii

şi produse

Publică informaţii
despre afacere
pentru o promovare
eficientă

Peste 2000 Miri + Catalogul Nunta.md cu peste 200 Parteneri = Eveniment senzaţional!

Cine sunt Actorii Principali?



10 motive să fii Partenerul nostru:

Din moment ce este vorba 
de un eveniment, mirii 
sunt în cautarea serviciilor 
de nuntă pe platformele 
online;

Mirii singuri te caută:
Acces la un canal de 
promovare şi vânzare 
disponibil 24/7. Versiune 
mobilă comodă.

Disponibilitate maximă:
Circa 1000 vizualizări pe zi, 
date demonstrate de 
Google Analytics;

Statistică impunătoare!
Comunicare uşoară cu 
clienţii prin integrarea 
chatbotului;

Comunicare flexibilă:

Posibilitatea de a ataşa 
imagini, video sau alte 
informaţii care să ajute la 
vânzare;

Prezintă-ţi afacerea
detaliat: Posibilitatea de a 

actualiza în timp rapid  
informaţia necesară;

Actualizare rapidă:

Vezi în continuare pachetele noi de promovare

Plasarea ofertei în una 
dintre cele mai vizitate 
categorii a site-ului: 
“Oferte şi Reduceri.”

Publică Oferta:

Publicitate pe Facebook 
şi setarea campaniilor 
de promovare cu 
ajutorul audienţelor 
paginii Nunta.md;

Social Media:

Vizitatorii site-ului caută 
local, iar într-un final acesta 
comandă și servicii de 
moderator și dansatori, sau 
orice alte servicii.

Interacțiunea cu alte
produse:

Prețurile la publicitatea online 
sunt mici, comparativ cu 
publicitatea prin alte canale 
media;

Costuri minime –
eficiență maximă:



Pachet START

600 MDL* /an

Prezintă compania: expediază informaţie completă despre activitatea Ta (ro/ru);

Mândreşte-te cu activitatea Ta: Plasează poze şi video;

Află la ce etapă eşti: Îţi prezentăm statistica Afişărilor/ Vizualizărilor anunţului şi ofertelor;

Publică oferta ta  în una dintre cele mai vizitate categorii a site-ului:
“Oferte şi Reduceri.”

900



Prezintă compania, expediază informaţie completă despre activitatea Ta (ro/ru);

Mândreşte-te cu activitatea Ta: Plasează poze şi video pe site;

Află la ce etapă eşti: Îţi prezentăm statistica Afişărilor/ Vizualizărilor anunţului şi ofertelor;

Publică oferta ta  în una dintre cele mai vizitate categorii a site-ului:
“Oferte şi Reduceri.”

Poveseşte mai mult despre tine:  Plasează articolele Tale în categoria Blog;

Îţi distribuim noutăţile şi ofertele pe Social Media; 

Pachet BASIC

1800 MDL /an



Prezintă compania, expediază informaţie completă despre activitatea Ta (ro/ru);

Mândreşte-te cu activitatea Ta: Plasează poze şi video;

Află la ce etapă eşti: Îţi prezentăm statistica Afişărilor/ Vizualizărilor anunţului şi ofertelor;

Publică oferta ta  în una dintre cele mai vizitate categorii a site-ului: “Oferte şi Reduceri.”

Poveseşte mai mult despre tine:  Plasează articolele Tale în categoria Blog;

Îţi distribuim noutăţile şi ofertele pe Social Media; 

Te publicăm în stories 24h pe Social Media; 

Bonus: Prezenţa materialelor publicitare în showroom-ul nostru, unde ne vizitează
publicul Tău ţintă.
 Broşuri/cărţi de vizită;
 Secvenţa video pe ecranele din show-room (pînă la 1 min.);

Pachet RECOMANDAT

3600 MDL /an

 



Pachet PREMIUM

4800 MDL /an

Vizibilitate maximă în rândul mirilor

Buget controlat

Targhetare precisă

Monitorizarea şi rezultatele campaniei
raportat la obiective

Te ajutăm să rulezi Publicitate pe Facebook şi să setăm împreună campanii de 
promovare cu ajutorul audienţelor paginii Nunta.md.

Am creat un pachet Special pentru Tine. 

Menţionăm: Nu este o simplă sponsorizare pe Facebook, dar este un set întreg de
instrumente şi strategii pe Facebook ADS. 

AUDIENŢA NOASTRĂ ESTE ÎN PROPORȚIE DE 98% PUBLICUL TĂU ȚINTĂ!

Avantaje:
Câştigi Timp

Câştigi Vizibilitate

Câştigi Profit

Câştigi Credibilitate în faţa
viitorilor clienţi

Rezultate:

Împreună vom atinge rezultate!

P.S. În acest pachet sunt incluse şi serviciile pachetului ”RECOMANDAT”

УAловите свое



Sperăm cu desăvârşire că parcursul nostru împreună va fi unul
durabil şi frumos. Mereu suntem dispuşi să vă ajutăm cu drag!

www.nunta.md support@nunta.md 022 922 888 
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