Daj się poznać klientom,
stwórz swoją reklamę B2B z firmą MeritusAds
wyświetl ją w systemie MerSoft ERP

Oferta współpracy. Dostarczenie usług
reklamowych w Internecie.
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1. Co proponujemy
 Wyświetl kampanię w systemie
magazynowo sprzedażowym Mersoft ERP
używanym w wielu branżach
 Dotrzyj do branż które, Cię interesują
 Wyznacz swój budżet
 Rozpocznij kampanię lub poproś nas
o przygotowanie jej dla Ciebie
 Sprawdź do kogo dotarła Twoja kampania
 Buduj świadomość swojej Marki
 Wgraj kilka banerów, przedstaw swoje nowości, oferty specjalne, dedykowane
 Baner posiada wymiary 100 wysokości x 300 szerokości (px)
Po skończonej kampanii reklamowej będziesz mieć bazę firm, które widziały Twoją
reklamę. Dzięki temu będziesz mógł nawiązać nowe relacje biznesowe.
Za wyświetlenie z opcją przekierowania płacisz 0,25 zł netto. Niezależnie czy ktoś tylko
zobaczy reklamę czy też w nią kliknie. To proste i przejrzyste rozliczenia. Ty o wszystkim
decydujesz. Wiesz za co płacisz.

Dla kogo MerAds?
Naszą usługę kierujemy głównie do firm świadczących usługi dla innych firm np. z takich
branż jak: ubezpieczenia, hotelarstwo, szkolenia, konferencje, wynajem samochodów,
transport, bankowość, medycyna (pakiety dla firm), siłownie, księgarnie, tłumaczenia,
sprzątanie biur.
Jest to reklama, którą zobaczą osoby aktywne zawodowo pracujące na różnych stanowiskach.
Są to księgowi, dział zaopatrzeniowy, dział kadr, fakturzyści, logistycy oraz zarząd.
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2. Jakie są główne korzyści i do kogo
docieramy
Główne korzyści to:

 Dotarcie z wybranym banerem do zdefiniowanych przez klienta branż i regionów
Polski
 Dotarcie do konkretnej grupy odbiorców, przy średnim zasięgu reklamy kierowanie
jej do osób naprawdę potencjalnie zainteresowanych ofertą, aktywnych zawodowo
 Możliwość wgrania kilku banerów (np. inny baner na Pomorzu a inny na Mazowszu)
 Rozbudowane statystyki z możliwością pozyskania nazw firm, do których dotarła
reklama
 Całkowita kontrola kampanii reklamowej po zalogowaniu do konta reklamowego

Statystyki, kim są użytkownicy naszego systemu Mersoft ERP czyli kto zobaczy reklamę:

 3,453 CAŁKOWITA ILOŚĆ PRACOWNIKÓW UŻYWAJĄCYCH NASZEGO SYSTEMU
 327 FIRM
 Główne branże: elektroinstalacyjna, metalurgiczna, narzędziowa, budowlana, biurowa,
IT, kosmetyczna, FMCG, odzieżowa, hydrauliczna.
 Z systemu korzystają pracownicy z różnych działów i na różnym szczeblu stanowisk. Są
to księgowi, dział zaopatrzeniowy, dział kadr, fakturzyści, logistycy oraz zarząd.
 Większość naszych użytkowników to firmy z województw centralnych i zachodnich (40%
to Mazowsze).
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3. Jak to dział a w czterech krokach
I. Zdefiniuj swoje branże docelowe

II. określ budżet, załaduj wirtualny portfel w systemie
przelewy24, wgraj swój baner, aktywuj status reklamy
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III. Tu Twoi potencjalni klienci zobaczą reklamę

IV. Możesz śledzić swoje statystyki
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4. Pakiety reklamowe w MeritusAds

Oferta cenowa

Cena
Podstawowa
0,25 zł netto za
wyświetlenie z
opcją
przekierowania

Doładują Państwo
swoje konto
dowolną kwotą

Pakiet 3 miesiące

500 zł miesięcznie =
1500 zł za 3 miesiące
reklamy

Łącznie 6 000
wyświetleń z opcją
przekierowania

Pakiet 6 miesięcy

Pakiet 12 miesięcy

500 zł miesięcznie =
3000 zł za pół roku
reklamy + 25 zł

500 zł miesięcznie =
6000 zł za rok
reklamy + 50 zł

miesięcznie
dodatkowe

miesięcznie
dodatkowe
24 000 wyświetleń z
opcją
przekierowania

Łącznie 12 000
wyświetleń z opcją
przekierowania

+ 600 dodatkowych
wyświetleń

+ 2400
dodatkowych
wyświetleń

Podane ceny są cenami netto

Kontakt

Biuro

sandra.kalinowska@meritus.pl
506 000 377

ads@meritus.pl
(22) 669 02 58
od pon. do pt. w godzinach 8-16
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