
Представите своје пословање путем наших ресурса на интернету 

 

Помоћи ћемо да за ваше производе или услуге сазна већи број корисника, чак и ако немате свој 

сајт. 

АКО НУДИТЕ ПРОИЗВОД ИЛИ УСЛУГУ ВЕЗАНО ЗА: 

биљке, здраву храну,природне препарате, екологију, пејзажну архитектуру, хортикултуру, 

екологију и слично. 

 

КОД НАС МОЖЕТЕ ДОБИТИ: 

1. Страницу са презентацијом ваше фирме, услуге или производа која садржи: 

- текст о вашој фирми, производу или услузи 

- фото галерију до 10 слика са пропратним текстом 

- мапу локације где послујете 

- линк ка видео презентацији  

- контакт податке  

- поље за коментаре посетилаца 

 

2. Рекламу на друштвеним мрежама 

- Повећана видљивост објаве на Фејсбуку на нашој страници коју прати више од 40.000 људи. 

- Повећана видљивост објаве на Инстаграму у оквиру нашег профила. 

- Први у претрази на Гуглу. 

ШТА ТО ПРАКТИЧНО ЗНАЧИ? 

Уместо да правите и одржавате веб сајт што изискује пуно времена и новца, ми Вам нудимо 

простор и одржавање на нашем сајту по симболичним ценама. 

Тако ће свако моћи путем интернета да се упозна са вашим услугама или производима.  

Такође једном месечно бесплатно качимо линк ка Вашој презентацији на нашој веома посећеној 

Фејсбук страници.  

Организујемо рекламне кампање на Фејсбуку, Инстаграму и Гуглу а ви увек можете повећати  

износ рекламе тим сајтовима.  

УКОЛИКО ВЕЋ ИМАТЕ СВОЈ САЈТ, овај вид промоције ће вам  довести још посета и донети „добре 

линкове“ што ће позитивно утицати на позицију вашег сајта код претраживача. 

 

 

 

 

 

 



КАКО ИЗГЛЕДА ВАША СТРАНИЦА  НА НАШЕМ САЈТУ?   -пример  

 

 

 



ШТА ПРУЖА ФЕЈСБУК КАМПАЊА ПРЕКО НАШЕ СТРАНИЦЕ? 

Уплатом ФЕЈСБУК рекламе добијате велики број посета вашој презентацији. Томе посебно 

доприноси бројност наших пратилаца.  

Број плаћених приказа ваше презентације најчешће варира од 1.000 до 3.000 за сваки уложени 

евро. Поред тога очекује се и велики број бесплатних приказа који се приказују нашим 

пратиоцима приликом сваке објаве на страници. 

 

 

 

 

Слика показује процењени број приказа на Фејсбуку за уплату од 5 евра. (5.900 до 15.000 људи ће 

видети објаву)  

Напомињемо да Фејсбук може променити домет објава за одређену своту новца на свом сајту 

на шта ми не утичемо. 

 

 

 

 

 

 

 



ШТА ПРУЖА ИНСТАГРАМ КАМПАЊА? 

Инстаграм последњих година постаје све популарнији. Приказује фотографије корисника са 

линком ка Вашој презентацији.  

Ова друштвена мрежа омогћава да за мање уложеног новца, велики број људи види Вашу 

рекламу. Публика се може циљати према према близини одређене адресе или према 

интересовањима и склоностима. 

 

Слика показује процењени број приказа на Инстаграму за уплату од 5 евра. (5.100 до 13.000 

људи ће видети објаву)  

Напомињемо да Инстаграм може променити домет објава за одређену своту новца на свом 

сајту на шта ми не утичемо. 

 

 

 

 



ШТА ПРУЖА ГУГЛ КАМПАЊА? 

ГУГЛ рекламе су више усмерене ка циљању публике.  

Нуде банере и текстуалне огласе али и један од најпопуларнијих видова рекламе а то је могућност 

да будете ПРВИ У ПРЕТРАЗИ на претраживачу за одређене кључне речи.  

- Ако се рецимо бавите „зеленом градњом“, наведите да су вам кључне речи: ЗЕЛЕНА ГРАДЊА, 

КРОВНИ ВРТ, ВЕРТИКАЛНО ЗЕЛЕНИЛО, ЕКО БАЗЕН. Уколико неко на Гугл претраживачу куца неку 

од речи које сте навели, у претрази ће му изнад свих изаћи Ваша реклама.  

На овај начин добијате клијенте који траже баш оно што нудите.  

Приказ се не наплаћује а сваки клик на рекламу водиће ка вашој презентацији. Гугл ће са рачуна 

наплатити просечно 10-30 евро-центи по клику. 

Напомињемо да просечна цена клика може варирати и око наведених цифара. 

 

 
 

 

Слика приказује пример претраге где за циљану кључну реч Ваша страница добија прву позицију 

на Гуглу. 

 

 



ОДАБЕРИТЕ НЕКИ ОД ПАКЕТА ЗА ПРОМОВИСАЊЕ? 

 

У сваком тренутку можете повећати буџет за рекламу на друштвеним мрежама (прва колона у 

табели). 


