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5 motive pentru a alege o soluţie profesionistă de la Autovit.ro     

1.  Autovit.ro este site-ul nr. 1 în domeniul vânzărilor auto online din România.

2.  Avem peste 1,5 milioane de utilizatori unici lunar, care înseamnă tot atâţia 
posibili clienţi pentru vehiculele comercializate de dumneavoastră.

3.  Un utilizator Autovit.ro petrece in medie 12 minute pe site timp in care 
vizualizeaza 20 de anunturi. Al dumneavoastra ar putea � unul dintre ele!

4.  Anunţurile dumneavoastră sunt promovate și pe site-urile partenere!
 
5.  Peste 330 de Dealeri din toată ţara au încredere în serviciile noastre pentru că 
Autovit.ro își dovedește zi de zi profesionalismul de 11 ani încoace.



Valabilitate anunț

Operațiuni incluse
(activare/prelungire)

Modi�care anunț
GRATUITĂ

Promovări GRATUITE
(se împart egal între cele 3 tipuri

de promovare pe Autovit.ro)

Cărți de vizită GRATUITE
(100 buc. o dată la 3 luni)

Google Maps
(pentru localizarea parcului)

Pagină de prezentare

Descriere de 1024
de caractere

Vânzător recomandat

- -

- - -

Standard
Avantaj

Standard
Plus

Standard TOP OfertăPiese

Valabilitate anunț - 15 ZILE 

Operațiuni NELIMITATE incluse (activare/prelungire)

Modi�care anunț GRATUITĂ

Promovări GRATUITE

   - evidențiere cu altă culoare (15 zile) - 2 promovări

   - la începutul listei (15 zile) - 2 promovări

Cărți de vizită GRATUITE (100 buc. o dată la 3 luni)

Google Maps (pentru localizarea parcului)

Pagină de prezentare

Descrierea vehiculului/piesei de 512 de caractere

 - Dezmembrări

Servicii suplimentare

Prețurile nu conțin TVA

* Termenul "Prelungire" include și prelungirea automată

** Pentru anunțurile postate la altă categorie decât Piese-Dezmembrări

Activare / Prelungire* (cost peste abonament)

PROMOVARE PE Evidențiere cu altă culoare (15 zile)

La începutul listei (15 zile)

Anunțurile zilei + bannerul zilei (72 de ore)

Mercador.ro     realitatea.net      a1.ro 
libertatea.ro    automarket.ro    evz.ro                
whatcar.ro        vreaucredit.ro     rol.ro  
voom.ro

Alte site-uri partenere 
(vwforum.ro,  bmwforum.ro,  etc)

site-uri partenere:

autovit.ro:

PROMOVARE PE 

0,99 Euro**

0,99 Euro

2,99 Euro

5 Euro**

GRATUIT

2 Euro
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