
Ofert  comercial  ă ă
PARTENER BankingNews

Publicaţia online www.bankingnews.ro pune
la dispoziția băncilor, companiilor de asigurări și
societăților de leasing rubrica denumită “Parteneri
BankingNews”, care asigură promovarea activă a
imaginii şi furnizarea unor informaţii extrem de
utile, printr-un pachet complet de servicii. Acest tip
de colaborare oferă un avantaj important 
reprezentat de focalizare, prin faptul că vizitatorii 
accesează siteul pentru a căuta, în principal, 
informaţii despre produsele şi serviciile bancare. 
Parteneriatul garantează clienților o vizibilitate de 
top permanentă prin încredinţarea unui spaţiu 

publicitar fix, disponibil pentru inserarea unui 
banner ce reprezintă logo-ul companiei, şi prin 
activarea serviciului „link personalizat” pentru 
denumirea băncii, companiei de asigurări sau 
societății de leasing. Practic, ori de câte ori va 
apărea numele partenerului într-un articol publicat 
pe www.bankingnews.ro, acesta va purta link către 
site-ul propriu. Pe de altă parte, “Partenerii 
BankingNews” beneficiază de acces gratuit la toate
studiile de piaţă realizate de publicaţia online,
disponibile pe site contra cost.

PACHET „Partener BankingNews” - PRE  – 1.199 euro/anŢ
* Banner (145 x 70 px.) reprezentând sigla partenerului, poziţionat coloana site-
ului, în cadrul rubricii "Parteneri BankingNews" (exemplificare pe site). 
Bannerul este vizibil în toate paginile publicaţiei.
* Publicarea tuturor comunicatelor de presă ale partenerului în cadrul site-ului
www.bankingnews.ro la secţiunea "Ştiri de top", însoţită de poză mare.
* Link personalizat în cadrul denumirii partenerului, care va contribui în plus la 
promovarea imaginii băncii. Este vorba despre inserarea unui link către site-ul 
propriu în titulatura partenerului. Practic, ori de câte ori va apărea numele 
băncii într-un articol publicat pe www.bankingnews.ro, acesta va purta link către 
site-ul instituţiei.
* Acces gratuit la toate analizele realizate de publicaţia online 
www.bankingnews.ro disponibile contra cost la rubrica „Studii de piaţă”. Pe 
perioada parteneriatului, cu o durată de un an, banca va putea accesa fără niciun 
cost suplimentar cel puţin 12 asemenea materiale. Studiile de piaţă conţin
majoritar informaţii unicat, obţinute în exclusivitate, pe cale oficială, din partea 
reprezentanţilor băncilor, societăţilor de asigurări sau companiilor de leasing, ce 
fac obiectul cercetării. Materialele, care au ca temă analizarea laborioasă a 
diverselor segmente de piaţă (reţeaua teritorială, fonduri europene, credite, 
depozite, carduri, internet banking, private banking, etc.) vor fi disponibile
în pagini format pdf., structurate şi machetate într-un mod accesibil şi agreabil.

Publicația online www.bankingnews.ro este
cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare,
fiind structurată pe două componente distincte, ambele 
având același rol: informarea exactă a publicului larg cu 
privire la produsele și serviciile disponibile pe piața 
românească de profil. Funcția de informare a 
www.bankingnews.ro este data de partea editoriala a 
site-ului, care cuprinde zilnic știri, analize și opinii 
referitoare la activitatea tuturor operatorilor de pe piața 
bancară, de leasing și de asigurări din țara noastră. Mai 
mult, www.bankingnews.ro pune la dispoziția cititorilor
specializați, contra cost, secțiunea “Studii de piață“.
Materialele publicate în cadrul acestei rubrici conțin

majoritar informații unicat, obținute în exclusivitate,
pe cale oficială, din partea reprezentanților băncilor,
societăților de asigurări sau companiilor de leasing,
ce fac obiectul cercetării. Cel de-al doilea segment al
publicației are un caracter utilitar, fiind reprezentat
de posibilitatea de a afla cursurile valutare
disponibile la principalele bănci comerciale,
calculând cele mai bune cursuri leu/euro și leu/dolar.
De asemenea, www.bankingnews.ro pune la
dispoziția utilizatorilor o rubrică de anunțuri de
angajare, unde sunt promovate joburile disponibile
în cadrul companiilor din domeniile bancar, leasing
și asigurări.


