
Benefity inzercie na TopReality.sk

Portál www.Topreality.sk  je top #1 najnavštevovanejším realitným portálom na SR.  
Zdroj:  www.naj.sk  ,   www.toplist.sk  ,   www.alexa.com  ,   www.aimmonitor.sk  

10 dôvodov prečo inzerovať u nás:

Sme najlacnejším realitným portálom. 
Pomer cena za inzerciu / návštevnosť portálu 

1. Jednoznačne najlacnejší inzertný portál v pomere cena, návštevnosť / 
odozva/.

2. Inzerentom na TopReality.sk ponuka automaticky odchádza na najväčšiu 
sieť realitných portálov na Slovensku, ktorá pokrýva viac ako 50% 
realitného trhu na Slovensku.

3. Aktívne inzerujeme a neustále hľadáme nové možnosti propagácie portálu 
prevažne na internete. Naša kampaň dlhodobo patrí medzi najväčšie v 
realitnom sektore. Práve preto sme jednoznačne najvhodnejší nástroj pre 
úspešný predaj Vašich realít. 

4. Jednoduchosť, prehľadnosť a efektivita inzercie na portáli je pre nás priorita.

5. Profesionalita, flexibilita a technická podpora je samozrejmosťou.

6. Pre novoregistrované R.K. 30 dní inzercia ZADARMO

7. Neustále inovatívne riešenia pre RK ako aj súkr. inzerentov z dielne nášho 
kolektívu. 

8. Vďaka dobre premyslenej reklamnej stratégii sme presne cielené médium.

9. Každej platiacej spoločnosti sa ponuka automaticky zobrazuje aj na:

http://www.x-reality.sk - Top #3 realitný inzertný server
http://www.burza.sk - Najprehľadnejší inzertný portál všetkých kategorií
http://www.realitny.sk - Veľmi obľúbený a navštevovaný realitný portál
http://www.webrealgroup.sk - zoznam realitných portálov podla lokalít
http://www.nehnutelnosti.net - zoznam ďalších lokálnych realitných portálov s 
nehnuteľnostami
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http://www.RealityExport.sk - na požiadanie z RealityExport.sk
http://www.facebook.com - ak chcete mať inzeráty vo svojom fb r.k. profile
http://www.Reality.PRO - top #7. reality portál podľa Toplist.sk 
http://Reality.Topshopping.sk 
http://Reality.24hod.sk 
http://www.RealityDopyt.sk - iba dopyty
http://www.Najom.sk - iba ponuky a dopyty na prenájom
http://www.Novostavba.sk - iba novostavby
http://www.Byty.EU - ponuky a dopyt bytov
http://www.RealitneKancelarie.sk - všetky realitné kancelárie na jednom mieste
Prenájom-Bratislava.com - prenájmy všetkých nehnuteľností z Bratislavy
Prenájom Bytov - prenájom všetkých druhov bytov v celej SR
Prenájom Domov - prenájom všetkých typov domov v celej SR
Reality.BAportal.sk - nehnuteľnosti v okrese Bratislava
Reality.DSportal.sk - reality v okrese Dunajská Streda 

Ak my inzerujeme po celom internete prečo neinzerovať u nás.....
Preto neváhajte a začnite inzerovať už teraz, nech viete aká je odozva cez 

nás...

S úctou 
kolektív  www.Topreality.sk
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