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NA GRANICY
WCIĄŻ DUŻY RUCH
Torgovyi.com - kampanie reklamowe na Białorusi

2 lata na rynku!
W tym czasie odwiedziło nas aż
376.000 użytkowników,
którzy wygenerowali 1 mln
600 tys. odsłon.
Każdy z nich przegląda średnio
4,3 podstrony naszego portalu.
Nasze grupy na portalach
społecznościowych liczą blisko
2500 aktywnych uczestników.
Opublikowaliśmy ponad 730
artykułów.

Urodzinowa
promocja
Zainwestuj 2 grosze, aby
dotrzeć do naszego jednego
czytelnika! Promocyjne ceny
kampanii reklamowych na
wakacje i BTS

Aktualności
ODKRYWAMY PODLASIE
Wspólnie z Podlaską
Organizacją Turystyczną
przygotowaliśmy cykl
redakcyjny o atrakcjach
regionu i ofertę dla branży
NAJNIŻSZE KOSZTY
DOTARCIA. Mamy najniższy
koszt dotarcia do jednego
czytelnika na rynku!
ODPORNI NA BLOKUJĄCYCH
REKLAMY Twoja oferta dotrze
także do osób używających
Ad-blocka
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Nasze nowości i analizy
Z przyjemnością informujemy, że od czerwca 2016 roku
kampanie reklamowe na torgovyi.com wspieramy również
reklamą w polskim centrum wizowym w Mińsku.
Oferujemy możliwość dotarcia bezpośrednio do osób
planujących przyjazd do Polski. Od marca na terenie Białorusi
działa 8 centrów wizowych, które od momentu otwarcia cieszą
się niesłabnącą popularnością. W ciągu jedynie miesiąca
funkcjonowania centra przyjęły ponad 15 900 wniosków
wizowych. Dla porównania, w tym samym czasie
do konsulatów wpłynęło 10 653 dokumentów. W 2015 roku
polskie konsulaty wydały Białorusinom ponad 400.000 wiz.
Tylko w kwietniu białorusko-polską granicę przekroczyło
315 414 osób*.
Mimo kilku niekorzystnych zmian w przepisach przewozowych,
obowiązujących od połowy kwietnia, ruch na białoruskopolskiej granicy utrzymuje się na stabilnym poziomie.
Miesięcznie (il. osób , które wjechały do RP, tys.)
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W każdy weekend do Polski przyjeżdża z Białorusi średnio
ponad 4 tysiące samochodów osobowych i ponad 160
autobusów.
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*Wg danych statystycznych Podlaskiego Oddziału Straży
Granicznej.
reklama@handlowybialystok.pl
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