Закуп на банер во период од 30 денови ( 2022 година)

Банер А1 – 500 еур + ДДВ месечно
Банер В1 – 350 еур + ДДВ месечно
Банер В2 – 250 еур + ДДВ месечно
ПР објава во новости: 35 еур + ДДВ по објава
Специјален договор за соработка меѓу БанкоМетар.мк и Вашата финансиска институција за
испраќање на клиенти и нивна обработка до финална апликација преку БанкоМетар.мк

Зошто БанкоМетар.мк е најдобра платформа за кредитни пласмани?

-

Финансискиот сервис БанкоМетар.мк е првиот и единствен веб сервис и лидс
генератор во Р. Македонија кој ги собира, сортира, анализира и рангира сите
кредитни и штедни продукти во Р. Македонија

-

Оваа систематизација на овој огромен број на податоци со секојдневна промена е
овозможен од страна на нашата најнова технологија во оваа област и истата ни дава
широко поле за работа.

-

Сакаме да потенцираме дека станува збор за клиенти, кои се најчесто вработени,
факултетски образовани,еднаква родова застапеност, со плата од 25.000 денари или
повисока. Нашите посетители доааѓаат на нашата платформа да се информираат за
најдобриот продукт кој е моментално на пазарот

-

Нашите клиенти се заинтересирани најмногу за потрошувачки кредити (просечно
17.000 месечни сесии ), станбени кредити (просечно 8.000 месечни сесии ) , онлајн
кредити, кредитни картички, хипотекарни кредити

-

Статистика
1. Повеќе од 36.000 уникатни посетители месечно
2. Околу 240.000 отворени страни месечно
3. Полова структура на посетителите – еднаква ( 50%-50% )
4. Старосна структура : од 30-39 години ( 47,92 % ), од 40-49 години ( 36,75 %)
5. Работен статус : Приватен сектор – 37,28 %, Јавен сектор – 29,35 %
6. Месечни приходи : Најголем дел од нашите посетители имаат плата од 24,00050,000 МКД
7. Интереси :
- Потрошувачки кредити 37,56 %
- Стамбени кредити 22,58 %
- Штедење 15,22 %
- Брзи кредити 12,15 %
- Осигурување 7,33 %
- Картички 5,12 %

Контакт: Наум Димитровски
e-mail: dimitrovskinaum@gmail.com
+389 71 355 844

