OFERTË PËR MARKETING
Portali Informativ Bujanoci.Net është e themeluar në 02 Shkurt 2004 nga një grup të rinjësh, ku më vonë u bë dhe
medium I fuqishëm me gazetarë dhe redaktorë të vendit tonë. Për një kohë të shkurtër BujanociNet ka arritur që të
jetë në mesin e mediave virtuale më të kërkuara në vendet Shqiptare, dhe si mediumi më I fuiqishëm lokal, me synimin që
edhe më tej të avancoj në këtë rrafsh. Këtë e dëshmojnë Edhe statistikat ditore, javore dhe mujore. Qëllimi i themelimit
të portalit është ofrimi i alternativës në marrjen e informatave në mënyrë profesionale dhe në kohë sa më të shpejtë.
Këtë synim Bujanoci.Nete ka dëshmuar përgjatë kësaj kohe duke qenë e para në raportimin e lajmit në mënyrë
profesionale dhe të paanshme.
Bujanoci.Net është mesin e portaleve më të lexuara në Kosovë bazuar në renditjen e Google Anayltics.

STATISTIKAT MUJORE
BujanociNet ka mbi 3500 vizita në ditë të cilat mund t’i dëshmojë me të dhënat e Google Analytics.

Portali Informativ Bujanoci.Net posedon hapësir të mjaftueshme për
promovimin e biznesit tuaj, ku posedon dizajn të detikuar për të gjitha paisjet
elektronike lundruese në Internet, ku sot jan bërë pothuajse përditëshmëri në
jetën tonë paisjet elektronike e bashk me to jan bërë edhe pjesë e jetës tonë
rrjetet sociale facebook, twitter, instagram, etj..
Ndërsa tëgjitha këto jan të lidhura me gazetat lokale dhe nacionale të qdo
shteti të cilat raportojn për qdo ditë lidhur me ngjarjet lokale, ku BujanociNet
është e mbuluar mirë me të gjitha temat e cila ka lexueshmëri rekorde lokale
andaj edhe ju nuk duhet të humbasni kohë për të promovuar biznesin tuaj..
BujanociNet mund të kontaktoni në rrjetin social facebook, duke shkruar në
profilin zyrtarë, mund të kontaktoni në postën elektronike
bujanocinet@live.com dhe info@bujanoci.net dhe në telefon: 063 352 830 dhe
045 565 874
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BANNERI DESKTOP
•Baneri 728x90

• Baneri 500x90
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• Baneri 300x250

BANNERI CELULARE
•Baneri 300x50

•Baneri 300x250

BANNERI TABLETE
•Baneri 728x90

• Baneri 500x90

•Baneri 300x250

STATISTIKAT E PAISJEVE
BujanociNet ka mundësi të vizitohet nga të gjitha paisjet me pamje të përshtatëshme për të gjitha paisjet.
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Shtetet të cilat jan në top 10 listën të cilët e vizitojn faqen tonë
________________________________________________

1. Serbia
2. Zvicëra
3. Kosova
4. Shqipëria
5. Gjermania
6. SHBA
7. Belgjikë
8. Franca
9. Irlanda
10. Maqedonia
Etj..

