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#1 САРАЂУЈТЕ СА #1 ПОРТАЛОМ
● Најпосећенији сајт о Београду
● Једини смо прави промотер послова из свих сегмената
● Брз, једноставан и прегледан сајт на мобилним телефонима и 
   деcктоп рачунарима
● 750.000 посета у 2018.
● 3.200.000 прегледаних страница

БУДИТЕ ВИДЉИВИ И ИНОСТРАНОЈ ПУБЛИЦИ
● Два језика - српски и енглески
● Професионални преводи вашег садржаја
● Будите примећени од стране многобројних иностраних туриста       
    пре него што уопште стигну у Београд
● Оптимизовани домени за претраге по географској локацији

ВАШ ЛИНК НА BELGRADE BEAT ПОРТАЛУ 
КОРИСТИ ВАШЕМ ПОСЛУ
● Циљани потрошачи иду директно на ваш сајт
● Наш одличан SEO повећава ваш ранг кроз директан линк на
   нашем сајту
● Домени су оптимизовани за све интернет претраживаче

ИСКОРИСТИТЕ СВЕ ОПЦИЈЕ ЗА ВАШУ ПРОМОЦИЈУ
● Професионално написани садржаји
● Професионалне фотографије
● Банери на популарним страницама
● Листинг у календару дешавања
● Специјалне најаве
● Објаве на друштвеним мрежама  
 ...и још много тога!
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ВАША 
ЈЕДИНСТВЕНА 

СТРАНИЦА
са свим детаљима вашег 

посла, линковима и 
контактима

ШТА НУДИМО?
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БЕЗ СУГЕРИСАЊА
других послова сличних 

вашем

ДИРЕКТНИ 
КОНТАКТИ

клијенти директно 
долазе до вас 

ПОВЕЋАН БРОЈ 
ПОСЕТА

кроз SEO/GOOGLE линк 
бенефит

МУЛТИ ПРИКАЗ
бићете примећени и ван 

категорије којој 
припадате

ПРИОРИТЕТНА 
ПОЗИЦИЈА

у односу на објекте ван 
пакета на свим 

листинзима

КАЛЕНДАР 
ДЕШАВАЊА

је идеално место за 
промоцију специјалних 

догађаја

МАКСИМАЛНА 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА

вашег посла кроз 
ауторске чланке, најаве, 

друштвене мреже
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Пакети су годишњи. Цене су у динарима и приказане су без ПДВ-а.

Контактирајте нас за персонализоване понуде.

• Јединствена фиксна страница вашег 
хотела са детаљним информацијама, 
директним контактима и линковима ка 
вашем сајту, за директне резервације 
без провизије
•  Приоритетна позиција на свим 
релевантним листинзима
•  Препорука вашег хотела кроз повезан 
ауторски чланак: 1 линк

• Јединствена фиксна страница вашег 
хотела са детаљним информацијама, 
директним контактима и линковима ка 
вашем сајту, за директне резервације 
без провизије
• Приоритетна позиција на свим 
релевантним листинзима
• Препорука вашег хотела кроз повезан 
ауторски чланак: 1 линк
• Најаве у календару дешавања: 2   
најаве
• Неограничен број специјалних 
најавa и промоцијa
• Истакнут приказ: 15 дана
• Објаве на друштвеним мрежама: 2
• Рекламирање банерима: 50.000
приказа

• Јединствена фиксна страница вашег 
хотела са детаљним информацијама, 
директним контактима и линковима ка 
вашем сајту, за директне резервације 
без провизије
• Приоритетна позиција на свим 
релевантним листинзима
• Препорука вашег хотела кроз повезан 
ауторски чланак: 2 линка
• Најаве у календару дешавања: 4 
најаве
• Неограничен број специјалних 
најава и промоција
• Истакнут приказ: 30 дана
• Објаве на друштвеним мрежама: 4
• Рекламирање банерима: 100.000
приказа
• Ауторски садржај до 2.500 карактера
+ објава + промоција

ПAKET 1 ПAKET 2 ПAKET 3

3.000 
месечно

укупно
36.000

укупно
54.000

4.500 
месечно

укупно
90.000

7.500 
месечно


