
Маркетинг Понуда



За KUMANOVSKIMUABETI.MK

Кумановски Муабети е водечки сајт на локално  

ниво во Куманово со

● преку 60.000 прегледи на страници дневно

● преку 1.400.000 прегледани страници месечно

● преку 180.000 уникантни посетители месечно



Зошто KUMANVSKIMUABETI.MK

 Предности: Kumanovskimuabeti.mk ви нуди широк
спектар на банери на најразлични позиции, и што е

 Над 150.000 уникатни посети месечнo

 Висок рејтинг кај своите посетители

 Квалитетен извор на информации Квалитетна услуга и  
прифатлива цена

најважно подршка на флеш банери, како и gif и jpg формат
хостирани на наш сервер или на ваш со можност да вршите
редовна промена на вашиот банер. Банер со прелистувач
на левата и десната страна Можност за вметнување на
вашето лого, реклама на секоја фотографија

позиција димензии вид на прикажување



На Фејсбук имаме 3 страници на кои вкупно имаме:

● над 155.000 фанови

● неделно над 260.000 прегледани постови

Најголем број на посети сајтот го има од 3те страни на  

Фејсбук кои можете да ги посетите преку следниве  

линкови :

● www.facebook.com/OrginalKumanovskiMuabeti

● www.facebook.com/KumanovskiMuabeti

● www.facebook.com/kumanovskimuabeti1

http://www.facebook.com/OrginalKumanovskiMuabeti
http://www.facebook.com/KumanovskiMuabeti
http://www.facebook.com/kumanovskimuabeti1


Google analytics годишна статистика



Google analytics со месечна статистика



Google analytics (mobile, desktop,tablet)



Google analytics (world map)



Демографски податоци



Банер Цена

А1 20,000денари

А2 20,000денари

A1  

400 x 90

A2  

400 x 90



Банер Цена

Б1 15,000денари

Б2 15,000 денари

Б1  
380 x100

Б2
380 x100



Банер Цена

Ц2 14,000денари

Ц3 12,000денари

Ц2

380 x250

Ц3

380 x250



Банер Цена

Ц4 8,000денари

Ц5 8,000денари

Ц4  

300x250

Ц5

300x250

Ц4

300x250



Банер Е1

Цена 14,000денари

E1

380 x 100



Банер Е2

Цена 13,000денари

E2

770 x 100



Банер Е3

Цена 12,000денари

E 3

770 x 100



Банер Г1

Цена 12,000денари

Г 1
770 x100



Контакт

• За подетални информации во однос на слободни

позиции и попусти ве молам контактирајте нè.

• Маркетинг - Стефан Младеновски 071/291-316

• Редакција - Никола Ивановски 075/359-137


