
ДИЗАЙН

Правоъгълен бутон v

Кръгъл бутон v

Бутон в различен цвят от основния v

Бутон за социални мрежи с оригинално лого v

Dropdown бутон v

Два или три бутона на един ред v

Бутон тип "Снимка" x

ФУНКЦИИ

Лого или снимка v

Обаждане v

SMS v

E-mail v

Уеб сайт v

Социални мрежи - Viber; Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn v

Локация на офиса v

Позициониране на банер(1) /слайд(2) /динамичен текст(3) 1 елемент по избор

Click банер x

Резервация за събития* v

Отговор на позвъняване чрез приемане на позвъняването СМС, 

Вайбър или Уатсап съобщение
v

Визуализация на PDF файл v

Локация през SMS v

Ваучери** x

Персонализиран достъп чрез парола x

Локация през СМС с видео или снимка x

Камери на живо v

ПРОМЕНИ

Включени промени - 1 елемент месечно /опция/ v

Включени промени до 50% от елементите /опция/ x

Включени промени над 50% от елементите /опция/ x

Първоначално изграждане на под профили*** x

Реклама

Нотификации към потребители 100 бр.

Реклама на профил във Facebook v

Реклама на профил в Instagram v
Рекламен видеоклип в YouTube v

Ранно записване (до 30 дни до изложението)

Стандартна цена 

Цени последна седмица преди изложението

Предлагане на ваучери, купони, талони за отстъпка 50.00 лв.

Първоначално изграждане на индивидуален профил

Промени на над 50% от елементите 25.00 лв.

Промени на до 50% от елементите 15.00 лв.

Персонализиран достъп чрез парола 25.00 лв.

включено в цената

Цени на изложението (без ДДС)

Цени за други функционалности и промени по профил (без ДДС)

*** Всяка компания, която има повече офиси, търговски представители и други може да направи индивидуални подпрофили за 

директен и по- лесен достъп. Отстъпки над 5 профила.

Профил ПРЕМИУМ

През платформата на StarPhone App компаниите могат 

стандартни
290.00 лв.

390.00 лв.

490.00 лв.

* Да организират различни типове събития, като през приложението клиентите могат да си изберат, резервират и платят място, билет 

и т.н. За ресторантите - да си запазят дата, час и маса. За козметичните салони, зъболекари, фитнес, масаж,... - запазване  дата и час.

**  Да организират различни типове промоции като всеки потребител ще има достъп до тях чрез ваучер с уникален код.

ПРЕМИУМ

Тарифен план

www.starphone.mobi


