
 OFERTĂ DE 
PROMOVARE

https://www.minimap.ro/
https://www.instagram.com/minimap.ro/
https://ro.pinterest.com/minimapromania/
https://www.facebook.com/minimap.ro/


Misiunea 
noastră

De la persoanele care își închiriază
apartamentele, vile si cabane, până la
cei care administrează pensiuni
pitorești în sate mici, toată lumea își
poate dezvolta mica afacere cu
Minimap.ro

Obiective
Scopul nostru este de a vă
trimite un număr cât mai

mare de rezervări ca în acest
mod dumneavoastră să vă
măriți profitul și cercul de

clienți loiali.

Valori
Punem accentul pe

transparență, fiind important ca
utilizarea site-ului să fie cât mai

simplă și ușoară.

Ajutăm hotelierii locali din zone mai
puțin cunoscute să se conecteze cu
potențialii turiști din România.



De ce
minimap.ro?
Ne asigurăm că fiecare unitate
primește atenția necesară pentru
a atrage clienți!

Cum facem asta? Simplu! Promovăm
unitățile de cazare în mod individual. Prin
această modalitate, unitatea de cazare
este vizibilă unui număr cât mai mare de
potentiali turisti. 

Știați că: 
Anul 2019 a adus o creştere a numărului de turişti

(români şi străini) de 4% faţă de anul 2018?

Oamenii își amintesc un produs/serviciu după ce au
interacționat de cel putin 5-7 ori cu brand-ul respectiv?

Sosirile vizitatorilor străini, înregistrate la punctele de
frontieră, au fost, în primele nouă luni din 2019, de
10,023 milioane, în creştere cu 10,2% faţă de aceeaşi

perioadă a anului trecut?

https://www.instagram.com/minimap.ro/
https://ro.pinterest.com/minimapromania/
https://www.facebook.com/minimap.ro/


Reclame

Facebook

Unitatea dumneavoastră de
cazare va fi văzuta de mii de
Români, în mediul în care petrec
cel mai mult timp pe internet.

Reclame

Google

Fie că sunt pe computer, fie că
sunt pe dispozitivul mobil,
utilizatorii pot fi transformați în
turiști cu ajutorul unui anunț
afișat la momentul potrivit.

Reclame

Instagram

Reclame 

Platite

Beneficiile colaborarii cu noi

Cu peste 10 milioane de
utilizatori în România, Facebook
nu mai este de mult doar o rețea
de socializare, ci un mediu bun
pentru a promova inteligent.

Cu anunțuri inteligente, vă
putem ajuta să vă adresați mai
multor clienți relevanți si dornici
să vă treacă pragul.

Iți creștem vizibilitatea, extindem
baza de clienți și împărtășim
despre unitatea ta de cazare unei
audiențe de 824.000 utilizatori din
Romania.

Echipa minimap.ro, se va
asigura că ramânem activi pe
rețelele de socializare. Astfel
vom atrage interesul la cât mai
mulți utilizatori.

Spre deosebire de alte tehnici de
promovare online, reclamele
plătite pot fi foarte bine măsurate
și putem înțelege cu exactitate ce
funcționează în special pentru
unitatea dvs. de cazare. 

Cu peste 8 mii de structuri de
cazare (neoficial), noi o să ne
asigurăm că unitatea dvs. de
cazare este promovată individual
si inteligent. 



Din reclame plătite pe social media,
unitatea dvs. de cazare poate fi
vizualizată de un număr considerabil de
oameni interesați să călătorească. 

Acest număr poate să depășească cu
mult numărul de vizualizări ale unei
listări pe un site web.

Povești de 
succes

Căsuța de Hobbit a fost
vizualizată de peste 17.000 de

turiști, dintre care 1194 au decis
să afle mai multe detalii despre

această căsuță misterioasa.

Rustic Home a acaparat atenția a
peste 16.000 de oameni pe

social media. Această cabană de
vis a fost vizualizată de catre
1136 de turisti interesați să-și

petreacă timpul într-un decor de
basm.



Descriere, facilități, oferte și prețuri
        

500 lei   

250 Lei / An

Oferta limitata. 

Promovare individuală pe Google,

Facebook, Instagram și Pinterest

Adaugare 15 fotografii și videoclip de

prezentare 

Afișare date de contact

Poziționare pe harta Google

Marketing prin e-mail

Ce conține pachetul?

https://www.instagram.com/minimap.ro/
https://ro.pinterest.com/minimapromania/
https://www.facebook.com/minimap.ro/
https://www.minimap.ro/


Vă Mulțumim!

Dacă aveți nevoie de informații
suplimentare, ne puteți contacta la
0770564206 sau contact@minimap.ro


