Infomincer.Net (http://i-m.com.ua)
Наш сервер засновано у 2000 році, ось уже 11 років ми успішно працюємо та ростемо як база даних
на ринку споживацької техніки в Україні. У нашому полі зору таке: аудіо-відео-фото, побутова,
кліматична, комп'ютерна, офісна техніка, засоби звязку, автотехніка і запчастини.
Наша статистика:
-

Щоденно 20-30 тисяч унікальних відвідувачів (хостів)
Щоденно 50-70 тисяч переглянутих сторінок (хітів)
Близько 85% переглядів сторінок здійснюють користувачі з України
Близько 40% відвідуваності нашого сайту становлять переходи з пошукових машин (Google,
Yandex, Meta) – це максимально цільова аудиторія.
Понад 300 фірм з усіх регіонів України, які публікують у нашій базі даних більше ніж 1 млн.
прайс-позицій.

Наші послуги та сервіси:
Крім базової послуги публікації Вашого прайс-листа, пропонуємо широкий спектр додаткових
послуг:
-

Публікацію логотипа Вашої фірми
Виділення Ваших прайс-пропозицій кольором та жирним шрифтом
Перенесення Ваших позицій на початок прайс-таблиць та додаткове виділення їх кольором
(«нульові лінки»)
Дешева контекстна реклама Ваших товарів (1 грн. за 1000 показів)
Сервіс «Моніторинг цін»

Наші переваги:
-

Ми працюємо на ринку інтернет-комерції понад 10 років, відтак наш досвід стане у нагоді,
щоб запропонувати Вам оптимальну схему співпраці;
Наші менеджери в будь-який час відповідатимуть на Ваші запитання стосовно наших послуг –
телефоном, e-mail, чи ICQ
Обирайте зручну для Вас схему оплати, як-от: оплата за кожен перехід на Ваш сайт чи
варіант абонплати, який не залежатиме від к-сті переходів;
Ми оновлюємо ціни на нашому сервері двічі протягом доби, 5 днів на тиждень, отже Ви
самостійно обираєте, коли скачується Ваш прайс-лист;
Ми готові обробляти прайси, надіслані нам в будь-якому загальноприйнятому форматі, також
ми можемо самостійно скачувати Ваш прайс-лист за вказаним Вами лінком;
В «Особистому кабінеті» на нашому сервері Ви миттєво і безкоштовно отримуєте доступ до
повної статистики публікації Вашого прас-листа в online-режимі.

Наші контакти:
Як розмістити прайс та рекламу в нас:
в Києві - (044) 360-6509; (050) 348-4023; ICQ: 458975428; Skype: Alenaoz
в регіонах - ICQ: 232651143; Skype: infomincer
банерна реклама - ICQ: 232651143; Skype: infomincer
співпраця з РА - (044) 360-6509; (050) 348-4023; ICQ: 458975428; Skype: Alenaoz
Поточні питання щодо публікації прайса, особистого кабінету, розширення пакету послуг для
фірм, що публікуються:
Call-center - (044) 565-7893; ICQ:

456131135 info@infomincer.net

Технічна підтримка - (032) 221-6475, (050) 370-1677

Наша аудиторія, базові місячні показники:
Переглядів сторінок: 1,703,989
Відвідувачі: 571,388
Відсоток чоловіків: 53.2 %
Відсоток жінок: 46.8 %
Відвідувачі до 18 років: 8.8 %
Відвідувачі від 18 до 24 років: 15.4

%
Відвідувачі від 25 до 34 років: 37.3 %
Відвідувачі від 35 до 44 років: 22.7 %
Відвідувачі старші за 44 роки: 15.8 %

