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Tik kokybiška internetinė reklama
Išskirtinė reklamaNorite pagerinti savo svetainės SEO, PR? Norite kad Jūsų svetainė būtų geriau randama, o tuo pačiu sulaukti daugiau potencialių, Jūsų prekės,
paslaugos pirkėjų? Norite reklamuoti savo akcijas, nuolaidas, prekę, produktą, paslaugas ar kitą informaciją? Siūlome pasinaudoti mūsų tekstinės reklamos tinklu
AdText ir vaizdinės reklamos tinklu už patrauklų, fiksuotą mėnesio mokestį. Jūsų nuoroda taip pat bus talpinama ir informacijos portalo, nuorodų katalogo VIP
kategorijojePaslaugos kaina - 500 litų mėnesiui. UžsakytiUž mėnesio mokestį, savo reklaminėms kampanijoms Jūs gaunate net 55 skirtingas pozicijas: 15 grafinės
reklamos skydelių 468x60 px., 15 grafinės reklamos skydelių 125x125 px., 10 išskirtinių 750x100 px. grafinės reklamos skydelių, 15 tekstinės reklamos skydelių
(pavyzdžiai žemiau) ir asmeninį puslapį VIP kategorijoje (užsakant puslapį VIP kategorijoje atskirai, kaina 200 LT / metams).Taigi, vienu metu Jūs galite reklamuoti
net 55 skirtingas akcijas, nuolaidas ar kitą informaciją. Vieno skydelio reklama Jums kainuos tik 9.00 litai per mėnesį (publikuojant visus 55 skydelius). Publikuojant,
tarkim 10 skirtingų reklamų - Jums kainuos 50 litų viena reklama per mėnesį, o tai reiškia vos 1.50 lito per dieną. Išnaudojant tik 1 reklaminę poziciją - reklama Jums
kainuotų 16 litų per dieną ir asmeninis puslapis VIP kategorijoje visais atvejais gaunamas nemokamai.Šiam pasiūlymui taikoma AKCIJA. Pasiūlymas su akcija
galioja perkant paslaugas per nurodytą puslapį. Ar galioja akcija pasitikrinkite čia.*pasiūlymo laikas ribotasReklama klasifikuotų skelbimų lentoseSiūlome
reklamuotis klasifikuotų skelbimų portale www.Skelbimukai.lt, virtualiame turguje www.eTurgelis.eu, įvairių verslo ir asmeninių skelbimų svetainėje
www.AdsPortal.euSkelbimai internete. Skelbimų skelbimas (publikavimas)Skelbimų platinimas - tai vienas iš efektyviausių ir pigiausių reklamos būdų internete.
Jūsų reklama matoma ne tik skelbimų lentose, bet ir google paieškoje. Kievienas bandęs reklamuotis naudojant skelbimų lentas puikiai žino, kad tai nelengvas, daug
laiko užimantis reklamos būdas. Patikėkite šį darbą profesionalams. Mes tai padarysime už Jus! o Jūs galėsite užsiimti savo verslo reikalais!Mes dirbame kiekvieną
dieną, išskyrus kalendorines metų šventes ir sekmadienius.Skelbimai skelbiami į nemokamas (esant reikalui ir į mokamas) lietuviškas klasifikuotas / specializuotas
skelbimų lentas kuriose infomacija pastoviai atnaujinama. Skelbimai publikuojami mūsų skelbimų lentose gauna VIP skelbimo statusą. Sudomino ir norite sužinoti
kainas? Šios paslaugos kainos čia.Kokybiškos atgalinės nuorodos (backlink)Nusprendėme pasiūlyti SEO paslaugą tiek profesionalams tiek šiaip, interneto svetainių
savininkams – tai atgalinių nuorodų talpinimas atitinkamos tematikos straipsniuose gerą Google PageRank turinčiose svetainėse. Anksčiau tai naudojome tik
asmeniniams projektams ar esamų klientų svetainėms populiarinti. Dabar šią paslaugą siūlome visiems už itin gerą kainą.Kaina: 10 nuorodų, jūsų svetainės tematiką
atitinkančiuose straipsniuose neribotas publikavimas, PR4 svetainėje kainuoja tik 200 Lt. Mokestis vienkartinis.Reikalavimai straipsniams: straipsnyje daugiausiai 3
išorinės nuorodos, šios nuorodos nėra skelbiamos į suaugusiųjų auditoriją orientuotuose straipsniuose.Jei mūsų paslaugos jus sudomino ar norite užduoti klausimų kreipkitės e paštu reklama@norim.lt arba tiesiog skambinkite telefonu 8 643 66066Reklama grafinės reklamos tinkle Reklama.Norim.lt™Reklamuokitės tekstinės
reklamos tinkle Reklama.Norim.lt™ už itin patrauklią kainą. Pasiekite savo klientus pasinaudodami interneto reklamos tinklu (skydeliai žemiau). Domina kaina?
Kaina tikrai konkurencinga! Kainos: Ad Size / reklama "750x100" - 100 reklamos paspaudimų 100€, 1000 reklamos parodymų 30€, 3000 reklamos parodymų 50€,
5000 reklamos parodymų 75€, 10 000 reklamos parodymų 100€ Ad Size "Reklama 468x60 Ads" - 150 reklamos paspaudimų 20€, 500 reklamos paspaudimų 50€,
1200 reklamos paspaudimų 100€, 3000 reklamos parodymų 20€, 10.000 reklamos parodymų 50€, 25.000 reklamos parodymų 100€ Ad Size "Reklama 125x125
px Ads" - 150 reklamos paspaudimų 20€, 500 reklamos paspaudimų 50€, 1200 reklamos paspaudimų 100€, 3000 reklamos parodymų 20€, 10.000 reklamos
parodymų 50€, 25.000 reklamos parodymų 100€Reklama tekstinės reklamos tinkle Adtext.Norim.lt™Reklamuokitės tekstinės reklamos tinkle Adtext.Norim.lt™ už
itin patrauklią kainą. Pasiekite savo klientus pasinaudodami interneto reklamos tinklu (skydelis žemiau).Domina kaina? Kaina tikrai konkurencinga!Reklama
specializuotoje nuorodų kategorijojeRestorano, klubo, kavinės, baro ar kitos įstaigos ar transporto ir logistikos pasiūlymų reklamos publikavimas
portale Info.Norim.lt specializuotoje kategorijoje - nuorodos savininkas turi galimybę paskelbti ir savarankiškai redaguoti: išsamų veiklos aprašymą, nuotraukų
galeriją, skelbti artimiausius renginius, kontaktus (tel. nr., el. p., adresas, internetinės svetainės nuoroda), detali informacija (darbo laikas, aprangos kodas, vietų
skaičius (sėdimų ir stovimų), salių skaičius, bendras plotas, automobilių stovėjimas, atsiskaitymai kortele, nuolaidų kortelės), žemėlapis. Yra integruota el. laiškų
siuntimo galimybė tiesiogiai iš puslapio, nuorodos rekomendavimas (siuntimas) draugams, reitingavimo, komentavimo galimybė. Paslaugos kaina 300 litų už
kalendorinius metus.Reklama VIP kategorijojeReklamos publikavimas portale Info.Norim.lt - nuorodos savininkas turi galimybę paskelbti ir savarankiškai
redaguoti: išsamų aprašymą, nuotraukų galeriją, skelbti kontaktus (tel. numeris, el. paštas, adresas, internetinės svetainės nuoroda), žemėlapis. Yra integruota el.
laiškų siuntimo galimybė tiesiogiai iš puslapio, nuorodos rekomendavimas (siuntimas) draugams, reitingavimo, komentavimo galimybė. Nuorodai suteikiamas
"Rėmėjo nuoroda" statusas ir ji visada rodoma nuorodų sąrašo viršuje. Paslaugos kaina 100 litų mėnesiui. Sutaupyk užsakydamas paslaugą ilgesniam
laikotarpiui.Reklama tekstine nuoroda, portalo Info.Norim.lt pagrindinėje meniu juostojeReklama tekstine nuoroda kuri nukreipia lankytojus į jūsų svetainę ar
konkretų svetainės puslapį. Ant nuorodos užvedus pele - nuoroda pakeičia spalvą. Nuoroda rodoma nuolatinėje vietoje - portalo Info.Norim.lt pagrindinio meniu
juostoje (žr. nuotrauką). Detalesnė informacija el. paštu reklama@norim.lt arba telefonu 8 643 66066Reklama kataloge NuolaiduBumas.ltNuolaiduBumas.lt yra
vienas iš sparčiausiai augančių verslo, asmeninių skelbimų, nuolaidų, akcijų ir kitų gerų pasiūlymų katalogų Lietuvoje. Tai katalogas kur paskelbti savo asmeninį
skelbimą apie savo teikiamas paslaugas, naujienas, produktus, pramogas, akcijas, nuolaidas, perkamas ar parduodamas prekes, nuomojamas ar norimas išsinuomoti
patalpas, automobilius ir kt. gali visi. NuolaiduBumas.lt yra indeksuotas Google ir kitose paieškos sistemose, o tai reiškia, kad jūsų potencialūs klientai gali rasti jūsų
NuolaiduBumas.lt įrašą ieškodami informacijos Google, Yahoo! ar kitomis paieškos sistemomis. Katalogas NuolaiduBumas.lt - tai vieta, kur susitinka pirkėjas ir
pardavėjas! Registruokis arba prisijunk ir skelbk savo informaciją tiesiog dabar. Sėkmės jums linki NuolaiduBumas.ltReklama internetiniame prekybos centre,
Pasiūlymų biržoje InfoTop.ltPatalpinkite savo parduodamos prekės ar paslaugos pasiūlymus, akcijas, nuolaidas ar kitą informaciją internetiniame prekybos centre
Infotop.lt Pasiūlymų biržoje. Už simbolinį "Vitrinos" mokestį Jūsų pasiūlymas bus publikuojamas visą mėnesį. Jei Jūsų parduodama prekė ar paslauga turės akciją
ar nuolaidą - ji bus talpinama specialioje akcijų kategorijoje. Publikuojant 10 ir daugiau pasiūlymų "Vitrinos" mokesčiui taikoma papildoma 50%
nuolaida! Detalesnė informacija, kainos ir paslaugų užsakymo puslapis čia.Parduokite savo siūlomas prekes ar paslaugas su Pasiūlymų birža. Informacija
pardavėjams čia. Reikia detalesnės informacijos, konsultacijos ar patarimo? Kreipkitės - rasime optimalų sprendimą.Skambinkite telefonu 8 643 66066Savo
nuorodą savarankiškai galite patalpinti nuorodų katalogeGoogle PageRank (PR)Kartais Google rodo skirtingus PageRank rezultatus skirtingiems asmenims. Taip yra
todėl, kad Google turi daug duomenų centrų išdėstytų skirtingose geografinėse vietose, todėl praeina laiko, kol visi duomenų centrai būna atnaujinti po Google
PageRank atnaujinimo.Tėra vienas būdas padidinti Google PageRank – turėti nuorodų kitose svetainėse į savo puslapį. PageRank yra skaičiuojamas pagal nuorodų

skaičių skirtinguose puslapiuose (taip pat svarbus yra tų puslapių, kuriuose patalpinta tinklalapio nuoroda, PageRank). Reikšmingi, aukštos kokybės tinklalapiai
gauna aukštesnį PageRank įvertinimą, kuris lemia tai, kaip bus pateikiami paieškos rezultatai.Tinklalapių indeksavimo dažnumas priklauso nuo puslapio svarbumo ir
naujumo, taip pat PageRank yra svarbus kriterijus, kad Google paieškos vorai sugrįžtų į puslapį. Kuo didesnis puslapio PageRank, tuo dažniau Google peržiūri
tinklalapį dėl atnaujinimų.Kaip gauti kokybišką atgalinę nuorodą (Backlink'ą)?Atgalinės nuorodos, angliškai Backlinks lemia interneto svetainių reitingus. Kuo
svetainė turi daugiau kokybiškų atgalinių nuorodų - tuo ji geriau reitinguojama paieškos sistemose, tuo pačiu tokiose svetainėse talpinama informacija: tekstai,
nuorodos, atvaizdai ir kt. rodoma žymiai aukštesnėse paieškos pozicijose. Tokiose svetainėse verta talpinti nuorodą į savo svetainę - kuo daugiau tokių nuorodų
(backlink'ų) turės Jūsų svetainė - tuo labiau ji bus reitinguojama internete ir žinoma kils pačios svetainės vertė! Gaukite dar kelias kokybiškas atgalines nuorodas:
patalpinkite savo svetainės nuorodą, aprašymus, raktinius žodžius (raktažodžius), nuotraukas nuorodų kataloge ir išskirtinai tik lietuviškų svetainių reitingų - TOP'ų
svetainėje. Taip pat siūlome patalpinti savo nuorodą ir jos aprašymą į gana aukštą PR reitingą turinčią svetainę NuolaiduBumas.ltPR veikimo principasPadidinti paspauskite ant paveiksliuko. Šaltinis Wikipedia
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