CENNÍK INZERCIE

PLATNÝ OD 1. 5. 2012

Realitymix.sk
Realitný portál Realitymix.sk vznikol v roku 2011
na základe spolupráce s českým realitným portálom
Realitymix.cz, ktorý je so svojou 9 ročnou existenciou dvojkou na trhu českých realitných portálov
s viac ako 170 000 inzerovanými nehnuteľnosťami
a s takmer 1 500 registrovanými realitnými kanceláriami.

Realitný portál Realitymix.sk je súčasťou skupiny
portálov spoločnosti Centrum Holdings a. s., kde
je jediným realitným portálom, čo mu zaručuje
exkluzívnu podporu portálov Atlas.sk, Centrum.sk,
Mapy.sk, Wanda.sk, Žena.sk, Pobox.sk, Referáty.sk,
Magazín.sk, Aktuálne.sk, Dnes.sk a ďalších, ktoré
táto spoločnosť prevádzkuje.

Začiatkom roka 2012 bolo na portáli Realitymix.sk

Centrum Holdings a. s. je internetová mediálna
spoločnosť s pôsobnosťou v strednej a východnej
Európe. Na Slovensku osloví mesačne takmer
2 milióny unikátnych návštevníkov.

rovali u nás alebo k nám prichádzali najväčšie realitné kancelárie na slovenskom trhu. Stúpajúci trend
zo začiatku roka 2012 u nás pretrváva aj naďalej.

MOŽNOSTI INZERCIE

Momentálne existuje niekoľko spôsobov, ktorými môžete
na realitnom portáli Realitymix.sk inzerovať.
1. Využitím nového BEZPLATNÉHO realitného softvéru spoločnosti Centrum Holdings a. s.. Začiatkom roka
2012 sme na trh uviedli nový realitný softvér iRest SK, s ktorým dokážete exportovať Vaše nehnuteľnosti
aj na ďalšie vysoko navštevované realitné portály na slovenskom trhu. Pre bližšie informácie nás prosím
kontaktujte.
2. Prostredníctvom Vášho realitného softvéru. Ak používate realitný softvér, môžete ho využiť aj pre
export Vašich ponúk na realitný portál Realitymix.sk. Pre zoznam realitných softvérov s ktorými
spolupracujeme nás prosím kontaktujte.
3. Manuálnym vkladaním ponúk. Ak máte záujem o manuálne vkladanie ponúk na realitný portál
Realitymix.sk prostredníctvom adminu stačí, keď nás budete kontaktovať s požiadavkou o manuálne
vkladanie nehnuteľností, na čo Vám následne budú zaslané prístupové údaje do adminu Realitymix.sk.

Cenníky
Produkty

Kredity

Počet
kreditov

Cena
(EUR)

Zľava

Cena po
zľave (EUR)

Registrácia/3 mes.

800

Registrácia/6 mes.

1 400

1 000

50

0%

50

Registrácia/12 mes.

2 400

5 000

250

5%

238

Vloženie novej ponuky

1

10 000

500

10 %

450

Inzercia ponuky/7 dní

1

20 000

1 000

15 %

850

0

50 000

2 500

20 %

2 000

Úprava ponuky
Top ponuka na HP/týždeň

200

Článok bez obrázku/týždeň

1 000

PR článok s obrázkom/týždeň

2 000

Kontakt
Klientský servis
Email: info@realitymix.cz
Tel.: +420 731 549 260
DALTEN media s.r.o.
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Česká republika
E-mail: info@realitymix.cz, tel.: +420 225 378 443
www.realitymix.cz
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