Prima rețea independentă de căutare de birouri din Europa

Oferta Media
Cine suntem?

Officerentinfo.com este primul website independent de căutare de birouri din Europa, care scurtează
calea între cei care caută birouri și proprietarii de birouri în modul cel mai eficient și cuprinzător.
Acesta facilitează procesul de închiriere de birouri cu eficiență de costuri, aduce transparența pieței și
îmbunătățește comunicarea clădirii dvs. prin intermediul unei platforme inteligente de comunicare.

Filosofie

Totul a început cu o clădire de închiriat, situată într-o zonă mai puțin atractivă, în timpul crizei
economice. Am realizat că cea mai bună cale pentru proprietari de a întâlni potențiali clienți este de a
da acces complet la datele despre clădire și dotările acesteia întregii piețe imobiliare. Atunci am decis
să creăm o platformă imobiliară, prima dedicată exclusiv clădirilor de birouri, independentă de orice
agenți imobiliari, unde birourile să fie prezentate cât mai bine, pentru a veni în întâmpinarea cerințelor
viitorilor chiriași. Credem că prin această sursă de informare deschisă, chiriașii și proprietarii au în
prezent un spațiu virtual de interacțiune.

Valorile noastre
Proces de închiriere rapid

• Informații detaliate ale clădirilor de birouri.
• Publicare de știri și tranzacții, care asigură un PR continuu.
• Posibilități de promovare personalizate.
• Website personalizat gratuit care funcționează independent și poate fi utilizat oricând proprietarii sau
locatorii clădirii.
• Motor de căutare ușor de utilizat.

Eficiență de costuri
• Fără taxă de agenție

Transparență

• Ne ocupăm exclusiv de piața de birouri.
• Contribuim la termenii și reglementările pieței de birouri.
• Anunțăm evenimente, știri și tranzacții pe piața de birouri.
• Publicăm informații de piață din fiecare oraș.
• Oferte de muncă și CV-uri sunt disponibile online.
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Grup țintă

3% Arhitecți
2%

Facility managers

3%

Asset managers

12% Agenți
3%

55%

Furnizori
pentru birouri

Companii în
căutare de birouri

22%

Dezvoltatori și
proprietari

Grupul nostru țintă este compus din companii aflate în căutare de birouri,
dezvoltatori și proprietari, agenți, companii furnizoare pentru birouri, arhitecți,
asset managers, facility managers.
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REȚEAUA DE CĂUTARE BIROURI
www.officerentinfo.com
www.greenbuildinginfo.eu

Austria
www.bueroinfo.at
www.officerentinfo.at

Polonia
www.biurainfo.pl
www.officerentinfo.pl

Serbia
www.kancelarijainfo.rs
www.officerentinfo.rs

Republica Cehă
www.kancelareinfo.cz
www.officerentinfo.cz

Ungaria
www.irodakereso.info
www.officerentinfo.hu

Spania
www.oficinainfo.es
www.officerentinfo.es

Croația
www.uredinfo.com.hr
www.officerentinfo.com.h

România
www.birouinfo.ro
www.officerentinfo.ro

Marea Britanie
www.officerentinfo.co.uk

REȚEAUA DE CĂUTARE DEPOZITE
www.warehouserentinfo.com
România
www.depozitinfo.ro
www.warehouseinfo.ro

Ungaria
www.raktarkereso.info
www.warehousesinfo.hu

Polonia
www.magazynyinfo.pl
www.warehouseinfo.pl

Pagina de prezentare clădire de birouri
Pachetul Basic reprezintă o prezentare a caracteristicilor clădirii dvs. de
birouri. Pentru a grăbi procesul de închiriere de birouri, officerentinfo.
com a creat alte două pachete personalizate de comunicare dinamică.
Pachetele Standard și Executive asigură accesul la evidențierile în listă,
recomandări de birouri și la propriul website birouinfo. Crescându-vă
vizibilitatea pe internet, clădirea dvs. va avea mai mult succes în a-și găsi
viitorii chiriași.

Recomandări clădiri de birouri
Alegând această opțiune, clădirea dvs. de birouri (fișa de date a acesteia)
va apărea pe prima pagină și pe sub-pagini. Opțiunea funcționează ca un
banner și asigură acces direct către fișa clădirii dvs. de birouri.

Evidențiere clădire de birouri în listă
Când evidențiem fișa clădirii dvs., aceasta apare automat la începutul listei,
pe un fond diferit, indiferent de ordinea alfabetică. Astfel, cei care caută
birouri vor descoperi clădirea dvs. de birouri și birourile de închiriat chiar
la începutul listei, lucru care grăbește semnificativ procesul de închiriere
a spațiilor dvs. libere. Fișa de date va fi evidențiată în lista categoriei
respective (de exemplu, „Clădiri de birouri de clasa A”) și în toate rezultatele
căutărilor legate de aceasta (precum birouri de închiriat la 12€).

Office AdWords
Publicitate cu text pe portalul nostru și în rețeaua noastră, care
garantează că mesajul dvs. va ajunge la publicul țintă potrivit, adică cei
care caută birouri și furnizorii respectivi. Acest serviciu funcționează
similar cu google adwords, cu excepția că posibilitatea noastră de
publicitate este la preț fix.
Practic și ușor de realizat!

Pagina de prezentare companie
Companiile pot alege între doua pachete în ceea ce privește serviciile și
prezentarea. Pachetul Basic este o simplă înregistrare care cuprinde de
exemplu căutarea de birouri și funcții de selectare și permite înregistrarea
și afișarea tranzacțiilor de închiriere. Pachetul Standard furnizează
prezentarea detaliată a companiei cu publicare de știri, care apar direct
pe fișa de date a companiei și în anumite liste de pe portal.

Bannere

Layer banner

Cea mai eficientă metodă de promovare, pentru că
acest tip de de publicitate „preia” propriu-zis prima
pagină a a birouinfo.ro. Reclama este vizibilă până ce
utilizatorul o închide. Bazată pe cookies, bannerul va apărea doar de 3 ori pe zi pentru un singur
utilizator atunci când intră pe site, prevennind astfel
disturbarea acestuia.
Dimensiune: 800 x 400px
Format: jpeg, gif, swf, html
Deadline trimitere material: 5 zile

Extra panorama banner

Acest banner premium este cea mai impresionantă
metodă de promovare.
Dimensiune: 1920 x 490 px
Format: jpeg, gif, swf, html
Deadline trimitere material: 5 zile

Extra top banner

O metodă foarte inteligentă de publicitate, apare în
zone foarte vizibile sub motorul de căutare principal
al portalului, cu dimeniuni VIP, atrăgând atenția
tuturor.
Dimeniune: 980 x 400 px
Format: jpeg, gif, swf, html
Deadline trimitere material: 5 zile

Bannere
Top Banner

Metodă de publicitate eficientă, apare în cel mai
vizibil loc.
Dimeniune: 980 x 100 px
Format: jpeg, gif, swf, html
Deadline trimitere material: 3 zile

Billboard banner

Metodă de publicitate clasică, care și-a câștigat popularitatea
datorită dimeniunii și poziției sale. Există 3 billboard bannere
disponibile pentru publicitate pe prima pagină.
Dimensiune: 300 x 250 px
Format: jpeg, gif, swf, html
Deadline trimitere material: 3 zile

Side banner

Metodă clasică de publicitate, cu apariție pe prima
pagină și pe sub-pagini, poate fi comandată separat.
Dimensiune: 160 x 380 px
Format: jpeg, gif, swf, html
Deadline trimitere material: 3 zile

List banners

Posibilitate de publicitate cu adresabilitate directă, aceste
bannere pot fi programate să apară de exemplu în acele liste
în care este listată clădirea de birouri a proprietarului (de
exemplu: clădiri de birouri în București), sau în acelea în care
clădirea de birouri îndeplinește anumiți parametri de căutare
(de ex.: birouri de închiriat la 18€/m2)
Dimensiune: 500 x 100px
Format: jpeg, gif, swf, html
Deadline trimitere material: 3 zile

Banner design

Noi realizăm design-ul bannere-lor dvs. Echipa noastră de designeri profesioniști au cunoștințe vaste și
experieță în design-ul de materiale publicitare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dvs.

Articol PR standard
Articolul apare în caseta de știri pe prima pagină a
portalului și poate fi găsită ulterior oricând în arhiva
de știri.
Format: word
Dimeniune: 4500 caractere
Fotografii: 1

Articol PR VIP
Articolul apare pentr o săptămână deasupra
în caseta de știri pe prima pagină, ca un articol
evidențiat cu un fond diferit și dimensiune dublă
comparativ cu celelalte de pe prima pagină. După
o săptămână, articolul VIP va apărea împreună cu
celelalte știri și poate fi găsit oricând.
Format: word
Dimeniune: fără limită
Fotografii: 5

Newsletter
Există posibilitatea de promovare în newsletter-ul
săptămânal.

Newsletter Independent
Newsletter Independent, trimis în format html către baza
noastră de date.

Your own company newletter

Contact
marketing@birouinfo.ro

