
NAJWYŻSZY BIEG 
MOTORYZACJI
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możliwości

Prototyp
innowacyjnych

Nie tylko błyskawicznie 

udostępniamy ofertę 

Klienta na wielu platformach 

i w wielu krajach. 

Nasza innowacyjność

to również kompleksowa 

obsługa, która szybko 

i sprawnie wspiera rozwój  

Państwa motobiznesu.

Twoja oferta 
w wielu krajach

Kompleksowa
obsługa
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Rozwiązania InterExportCar 

to kompleksowe narzędzie  

do sprzedaży, jak i zakupu  

samochodów. 

Zwiększenie 
sprzedaży

Kompleksowe
narzędzie

Doświadczenie i możliwości 

naszej firmy są dla Państwa 

zarówno autostradą prowa-

dzącą na nowe rynki, jak  

i szansą zwiększenia sprzeda-

ży na rynku lokalnym.
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Globalny zasięg oferty
W ramach pakietu wszystkie ogłoszenia 
zamieszczone na stronie InterExport-
Car publikowane są również na licznych 
platformach partnerskich.

EFEKT: szanse pozyskania nowych 
klientów – bezpośrednio na ich wła-
snych krajowych rynkach.

Outsourcing wspierający 
sprzedaż na rynku 
krajowym i zagranicznym
Współpracując z kontrahentami, dzieli-
my się z nimi naszą wiedzą i międzyna-
rodowym doświadczeniem.

SZANSA: możliwość poznania reguł 
panujących na innych rynkach.

Integracja systemu
Klientom mającym stronę internetową  
z ofertami sprzedaży samochodów
umożliwiamy automatyczną integrację 
tych ofert z naszym systemem.

KORZYŚĆ: zamieszczanie i aktualizacja  
oferty za pomocą tylko jednego kliknię-
cia z poziomu własnej strony WWW.



Międzynarodowa  
reklama Państwa firmy
Szeroki zakres działań promujących  
Państwa markę na rynku europejskim  
lub wskazanego państwa UE.

ROZWÓJ: współpraca z InterExportCar  
to dobra okazja do nawiązania nowych
kontaktów biznesowych.
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Profesjonalna obsługa 
w wielu językach
Na Państwa życzenie komunikujemy się 
z Klientami z całej Europy

BRAK BARIER JĘZYKOWYCH: każdy 
potencjalny Klient najchętniej rozmawia  
z nami w swoim języku ojczystym.

Obsługa logistyczna  
i spedycyjna
Szybka i bezpieczna dostawa zakupio-
nego pojazdu bezpośrednio do Klienta.

Państwo finalizują transakcję  
– InterExportCar może zaopiekować  
się jej realizacją.

KOMFORT: możliwa jest kompleksowa  
obsługa transakcji – bez angażowania
Państwa czasu.
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z inwestycji

Inwestycja
i zwrot

Ile to 
kosztuje?

indywidualna strona WWW:  
TwojaFirma.interexportcar.pl,

publikacja opisu i logo firmy,

baner reklamowy.

za zamieszczenie 
jednego ogłoszenia.

8 zł/netto

W ramach pakietu:
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Dostrzegalność

i odzew 30 zł/netto 

opcja „Special Offer”.

40 zł/netto 

umieszczenie ogłoszenia  
na początku listy.

50 zł/netto
ogłoszenie wyróżnienie  
innym kolorem.

70 zł/netto
prezentacja ogłoszenia na stronie 
tytułowej (landing page).

Jak zwiększyć dotarcie 
do odbiorców?
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Czas

i Fair Play
Okres aktywności  
pakietu: 30 dni.

Żadna z dodatkowych opcji 

nie jest przywiązana do po-

szczególnego ogłoszenia. 

Podbić, wyróżnić i umieścić  

na stronie głównej można  

dowolne ogłoszenie na prze-

mian dowolną ilość razy przez 

cały czas trwania pakietu.

PEŁNA KONTROLA:  

to Państwo decydują, kiedy  

i które ogłoszenie podbić,  

wyróżnić czy umieścić na  

stronie głównej.

30



Wrzuć najwyższy bieg motoryzacji!

www.interexportcar.pl
info@interexportcar.pl


