Elindult „HASZNÁLT GÉPES” weboldalunk, mely az alábbi linken érhető el:

www.prosystemused.hu
Az oldalt a következő helyeken promotáljuk:
-

www.prosystem.hu weboldalon
Havonta megjelenő hírlevelünkben, mely közel 400 magyar nyomdaiparban és
csomagolóiparban tevékenykedő partnerünkhöz jut el
Több ezer példányban megjelenő magyarországi szakmai folyóiratokban
Szakmai folyóiratok és nyomdai- valamint csomagolóipari érdekeltségű intézmények
honlapjain

A mobil eszközökhöz alkalmazkodó reszponzív weboldal jelenleg fejlesztés alatt áll, és kb. 2016.
december elején válik elérhetővé.
Arra bátorítjuk Önt is, hogy próbálja ki új weboldalunkat.
Egyszerű regisztrációval végtelen sok hirdetést tölthet fel díjmentesen oldalunkra, melyet
ellenőrzésünket követően aktiválunk.
És hogy miért jó Önnek ez a hirdetési lehetőség?
-

Bármennyi hirdetés feltöltése és megjelentetése a weboldalra ingyenes.

-

Hirdetésfeltöltéskor az egyes lépések segítenek az alapvető gépadatok megadásában, így
nem fogjuk Önt feleslegesen zaklatni, hogy valamilyen információ még lemaradt a hirdetésből.

-

A rendszer 30 naponta rákérdez Önnél, hogy a hirdetés aktuális-e még. Két gombnyomással
lehetősége van a hirdetést meghosszabbítani. Ennek köszönhetően mi sem hirdetünk olyan
gépet tovább, amely esetleg már elkelt.

-

A weboldalon az Ön által megjelölt ár a províziónkkal növelten jelenik meg, így az érdeklődők
a hirdetésre kattintva azonnal értesülnek az ajánlati árról. A provízió kizárólag sikeres
adásvételi szerződés teljesülése esetén esedékes.

-

Az érdeklődők kérdezhetnek Öntől, melyre Ön írásban válaszolhat. A kérdések és válaszok
moderálás után a hirdetés alján megjelennek, így minden érdeklődő hozzájut ilyen formában
további információkhoz.

-

A www.prosystemused.hu weboldal a keresők számára optimalizálásra kerül, így olyanok is
láthatják az Ön hirdetését, akik a fenti promotált oldalakat ugyan nem olvassák, de az
interneten keresnek használt nyomda- vagy csomagolóipari gépeket.

-

Miután teljesen átállunk a használt gépek www.prosystemused.hu oldalon való hirdetésre,
úgy rövid időn belül angolul is megjelenik a honlap, így külföldiek számára is elérhetővé válik
majd az oldal. Addig is a honlapra feltöltött adatokat, fotókat és videókat külön internetes úton
juttatjuk el több száz külföldi partnerünknek, használtgép-kereskedőknek.

Reméljük, hogy felkeltettük érdeklődését a www.prosystemused.hu weboldal iránt, és bátran
belekezd velünk ebbe az új hirdetési formába.
A jelenleg működő táblázatos hirdetési forma várhatóan 2016. december 31-én megszűnik, addig
párhuzamosan biztosítjuk mindkét hirdetési lehetőséget azok számára, akik jelenleg is nálunk
hirdetnek.
Új hirdetést azonban már csak a www.prosystemused.hu weboldalon lehet feladni.
Ha kérdése lenne a weboldallal kapcsolatban, vagy elakadna a hirdetés feltöltése közben, úgy állunk
szíves
rendelkezésére
akár
telefonon
(+36
30
9703-009),
akár
e-mailben
(usedmachines@prosystem.hu).
Prosystem csoport

