Eºti în PAGINI AURII, deci exiºti!
Ce cãutaþi? high

Unde?

ExtraSite
Paginã de rezultate
Nume companie
Logo companie
Adresa
Telefon
Domeniu de activitate
Scurtã descriere
Link cãtre hartã
Link website client
Link e-mail
Link paginã de detalii

Pozitionare prioritarã faþã de anunþurile BasicSite
Afiºarea se va face aleatoriu în aceeaºi grupã de relevanþã

Cautã

Eºti în PAGINI AURII, deci exiºti!

ExtraSite
Detalii în paginã
Date de contact (10 la alegere)
Telefon, fax
E-mail, website
Formular contact e-mail
Carusel 15 imagini
Galerie 15 imagini pe domeniu
Localizare pe harta interactivã
Video promoþional pe fiecare paginã
Descriere companie
Program de lucru
Modalitãþi de platã acceptate
24 casete text suplimentar . text nelimitat
Listã mãrci/brand-uri în portofoliu
Prezenþa pe site-ul de mobil m.paginiaurii.ro
Vã puteþi loga la platforma de administrare
Vizualizaþi toate produsele dvs.
Vã puteþi alege tema doritã
Puteþi urmãri statistici de trafic ale site-ului
dvs.: vizite, surse de trafic etc.

Platformã de administrare proprie - publicare
ºi editare lucruri noi în fiecare zi

Eºti în PAGINI AURII, deci exiºti!

Prima paginã, pagina de domeniu - principalele beneficii
Date
de contact
suplimentare

4
1 Minisite cu adresa personalizatã
cu numele firmei dvs. inclusiv:
http://nume-firma.paginiaurii.ro

2

Mai multe
pagini pentru toate
domeniile dvs.

Paginã de domeniu

Prima paginã

5 Hartã interactivã
3

ce se poate mãri
chiar în paginã

Carusel în homepage

9 Teme la alegere
mult conþinut
6 Mai în
paginã

un video promoþional
7 Câte în
fiecare paginã

Site pentru mobil
Orice anunþ cumpãrat pe paginiaurii.ro va apãrea ºi pe m.paginiaurii.ro
m.paginiaurii.ro poate fi accesat de cãtre orice posesor al unui telefon mobil cu
conexiune internet
Versiune adaptatã pentru vizualizare pe ecranele telefoanelor mobile
Pãstreazã relevanþa din paginiaurii.ro
Afiºeazã conþinutul integral al anunþului de pe paginiaurii.ro
m.
EN
EN

m.
Ce cãutaþi?

high
Unde?

Cautã
Contact
Termeni ºi condiþii
© 2013 Pagini Aurii

m.
Pagina principalã Rezultate
1-20 din 44 rezultate pentru High în România
Descrierea companiei:
Printre activitãþile noastre principale includem prestarea de servicii în domeniul
construcþiilor cu mijloace de mecanizare proprii, dispunând de peste 350 de utilaje de
mare capacitate ºi producerea de utilaje pentru fabricarea unei game largi de prefabricate
din beton.
Pentru produsele comercializate se asigurã service ºi piese de schimb în garanþie ºi
post garanþie, instruirea operatorilor ºi documentaþie de exploatare în limba românã.
Cu ajutorul firmelor de leasing cu care colaborãm, asigurãm clienþilor suportul necesar
finanþãrii achiziþiilor de utilaje.
Dispunând de o echipã de profesioniºti, High Construct oferã o gamã variatã de
echipamente ºi utilaje pentru construcþii, asigurând garanþia tuturor produselor, precum
ºi nomenclatorul complet de piese de schimb. Oferim spre închiriere, la cele mai
avantajoase preþuri, o gamã largã de utilaje.
Oferim urmãtoarele produse ºi servicii: construcþii echipamente, utilaje pentru construcþii,
utilaje pentru prefabricate din beton, prese bolþari, vibropresã electromecanica
semiautomata mobilã, vibropresã hidraulicã fixã, matriþe pavele, matriþe blocuri zidarie,
matriþe bolþari, construcþii prefabricate, malaxoare, betoniere, mese vibrante pavele.
Oferim urmatoarele produse ºi servicii: construcþii echipamente, utilaje pentru construcºii,
utilaje pentru prefabricate din beton, prese bolþari, vibropresa electromecanica
semiautomata mobila, vibropresa hidraulica fixã, matriþe pavele, matriþe blocuri zidarie,
matriþe bolþari blocuri mari.
Cu anunþ în:
BUCUREªTI, ILFOV
Domeniu:
Constructii - echipamente

Toate imaginile (15)

