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Servicii și Prețuri
Oferte comerciale (în pachet)

Fiecare ofertă este orientată spre promovarea companiei prin servicii și
funcționalități ale site-lui YP.md

START

TOP

LIDER

Costul pentru ⅟₂ ani

119

165

220

Costul pentru 1 an

225

317

412

Banner contextual apare conform solicitărilor de căutare

*

-

Prioritatea afișării în lista companiilor

-

*

*
*

Afișate după companiile
din
pachetul
TOP și LIDER

Afișate înaintea
companiilor din
pachetul
START

Afișate înaintea
companiilor din pachetele
START și TOP

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Pozițiile ofertei:

Poziții în rezultatele căutării și rubrici

LOGO-ul companiei
Designul profilului companiei în culoarea aurie
Cuvinte de căutare individuale
Știri și articole despre companie
Price list și materiale foto

Oferte comerciale (se vînd separat)
Preţ (per lună)
Banner în listă

75

Banner contextual, care apare conform solicitărilor de căutare

22

Poziții prioritare în rezultatele căutării și în rubricile selectate

33

LOGO-ul companiei

6
Preț (plată unică)

Știri și articole despre companie - două săptămâni pe pagina principală a site-ului

7

Price list și materiale foto

6

Cuvinte de căutare individuale - până la 5 cuvinte

5

Preţurile sunt indicate în EUR inclusiv TVA 20%
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Oferte comerciale pentru selectarea de date din Baza de date
“Varo. Moldova. Producători de mărfuri și servicii”

Oferta include

Varianta 1

Varianta 2

(cîmpuri incluse)

(cîmpuri incluse)

* Denumirea
* IDNO/ Cod fiscal

* Denumirea
* IDNO/ Cod fiscal

* Data înregistrării

* Data înregistrării

* Forma org./jurid.

* Forma org./jurid.

* Adresa jurid.

* Adresa

* Lista conducătorilor

* Lista conducătorilor

* Lista fondatorilor

* Lista fondatorilor

* Genuri de activitate

* Industrii, rubrici, produse

* Telefon al administratorului
* Telefon de contact al companiei
* E-mail
* Web

Oferte disponibile:

Preț, Lei (inclusiv TVA)

(include numărul companiilor)

□
□
□

Pînă la 500
Pînă la 1 000
Pînă la 2 000

□

Mai mult de 2 000 de adrese

□
□
□

125
200
300

1 adresă = 0,09 lei

□

500
700

1 adresă = 0,30 lei

900

De exemplu: 10000 de adrese (Chișinău)

300

3 000

Formular pentru selectarea de date
Compania
(numele companie, IDNO, TVA, telefon, adresa juridică, persoană de contact, e-mail)

Cereri de selectare a întreprinderilor pe regiuni din Moldova, industrii sau cuvinte cheie specificate
Regiune (bifați necesarul):
o Toată Moldova
o Doar Chişinău
o Listează regiunile dorite
o Sectoare sau cuvinte cheie
o Varianta oferta selectată
Preţul final pentru informația selectată se calculează după aprobarea numărului de întreprinderi și varianta aleasă, conform completării
informației selectate, de către reprezentanții Clientului și VARO-INFORM S.R.L. şi se indică în contul spre plată.

Notă*:
•

Selectarea datelor este disponibilă în format EXCEL;;

•
Întreprinderile sunt clasificate doar într-un singur domeniu de activitate, conform domeniului lor prioritar (ca de exemplu: compania care are ca activitate de
bază ”Autoservice”, mai oferă servicii de coafură și are cafenea, este clasificată doar în domeniul ”Autoservice”);
•
Este posibil că o parte din cîmpuri să fie necompletate, inclusiv cîmpurile "IDNO", "Administrator", "Fondatori", "Activități", "Telefoane", "E-mail", "Web" din
cauza lipsei de informații în registrul de stat sau informația este ascunsă la cererea operatorului economic în conformitate cu alineatul (1) și (2) al articolului 5 din
Legea privind protecția datelor cu caracter personal. În asemenea cazuri compania "Varo-Inform" SRL oricum nu recalculează costul serviciului prestat .

Pentru detalii formați numărul de telefon: 022 73 77 94, 067 66 12 86 sau expediați cererea la adresa inform@varo-inform.com

Data «___» ________________ 20_____

□ AUTOSERVICE.
□ HÎRTIE, CARTON ŞI ARTICOLE DIN
□ ACESTEA.
□ PRESTAREA SERVICIILOR.
□ Case de prestări-servicii. Ateliere de reparaţii.
□ Case de modă. Ateliere de îmbrăcăminte şi
încălţăminte la comandă.
□ Case de amanet.
□ Frizerii. Saloane de frumuseţe.
□ Servicii funerare.
□ Saloane de mariaj.
□ Saloane foto.
□ Curăţătorii chimice şi spălătorii. Servicii de
dereticare.
□ SERVICII DE AFACERI.
□ Securitate şi pază.
□ Servicii de contabilitate și audit.
□ Servicii de informare.
□ Servicii notariale.
□ Servicii de traduceri.
□ Servicii juridice.
□ Zone de antreprenoriat liber şi parcuri
industriale.
□ Proprietate intelectuală.
□ Consulting. Servicii de business.
□ Organizarea expoziţiilor.
□ Agenţii de publicitate.
□ Brokeri vamali. Perfectarea documentelor
vamale.
□ Camere de Comerţ şi Industrie.
□ Plasarea în cîmpul muncii şi servicii de
angajare a personalului.
□ CHERESTEA ŞI ARTICOLE DIN LEMN.
□ ACTIVITATE EDITORIALĂ ŞI DE
POLIGRAFIE.
□ Edituri şi tipografii.
□ Producţie audio, video şi cinematografică.
□ Ediţii periodice.
□ CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI ELABORĂRI.
□ Tehnologii informaţionale.
□ Testarea şi certificarea producţiei.
□ Cercetări.
□ MOBILĂ.
□ SERVICII MEDICALE.
□ Spitale şi dispensare.
□ Centre medicale şi diagnostice. Policlinici.
□ Servicii stomatologice.
□ Optică medicală.
□ Tratament balneo-sanatorial.
□ Inspecţia sanitaro-epidemiologică.
Dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare.
□ METAL ŞI ARTICOLE DIN METAL.
□ IMOBIL.
□ Operaţiuni cu imobile. Agenţi imobiliari.
□ Arenda încăperilor.
□ ÎNVĂŢĂMÎNT ŞI CULTURĂ.
□ Şcoli de şoferie.
□ Biblioteci.
□ Colegii, licee.
□ Muzee şi săli de expoziţii.
□ Centre de instruire.
□ Instruirea minorilor.
□ Şcoli de meserii.
□ Teatre şi săli de spectacole.
□ Universităţi, academii, institute.
□ ORGANIZAŢII OBŞTEŞTI
□ Organizaţii non-guvernamentale.
□ Uniuni de creaţie şi asociaţii pe profesiuni.
□ ORGANIZAŢII ŞI INSTITUŢII.
□ Direcţii de Stat pentru înregistrare şi
documentare. Arhive.
□ Organizaţii internaţionale.
□ Autorităţile publice locale. Primării.
□ Ministere.
□ Inspectoratele fiscale.
□ Organele puterii şi administraţiei de stat ale
Republicii Moldova.
□ Ambasade şi consulate în Republica Moldova.
□ Organele de drept.
□ Organele de justiţie.
□ Vame.
□ Autorităţile administraţiei publice centrale.

□ ACTIVITĂŢI DE AGREMENT, TURISM ŞI
SPORT.
□ Jocuri de noroc, cazinouri, loterii.
□ Hoteluri şi complexe hotelier-turistice.
□ Cinematografe.
□ Organizarea evenimentelor de divertisment şi a
spectacolelor.
□ Grădini publice. Atracţiuni. Menajerie.
□ Restaurante, cluburi de noapte, baruri, cafenele.
□ Cluburi sportive. Complexe cu profil sportiv şi de
asanare.
□ Federaţii şi asociaţii sportive.
□ Turism.
□ PRESTATORI DE SERVICII COMUNALE.
□ FABRICAREA PRODUSELOR ALIMENTARE.
□ Produse din carne.
□ Produse lactate.
□ Produse din peşte.
□ Produse de morărit.
□ Produse de panificaţie şi patiserie.
□ Fructe şi legume conservate.
□ Ulei vegetal.
□ Zahăr şi produse de patiserie.
□ Alte produse alimentare.
□ Vinuri şi băuturi tari.
□ Băuturi nealcoolice şi bere.
□ AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ.
□ Servicii veterinare. Animale domestice. Zoo-Produse.
□ Creşterea animalelor.
□ Silvicultură.
□ Organizaţii de susţinere şi dezvoltare a businessului
agricol.
□ Avicultură.
□ Apicultură.
□ Piscicultură şi pescuit.
□ Produse agricole.
□ Seminţe şi material săditor.
□ Servicii în agricultură.
□ Flori şi plante decorative. Sere.
□ ASIGURĂRI.
□ MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. STRUCTURI
DE CONSTRUCŢIE.
□ Extracţia şi prelucrarea materialelor nemetalifere.
□ Jaluzele, storuri, tavane extensibile, design textil.
□ Geamuri, uşi, construcţii din profil.
□ Materiale de construcţie, articole din ciment, gips şi
argilă.
□ CONSTRUCŢII.
□ Montarea ascensoarelor, utilajului elevator,
automatizarea porţilor.
□ Proiectări în construcţii.
□ Construcţii civile şi industriale.
□ Diverse lucrări specializate în construcţii.
□ Reparaţia şi întreţinerea drumurilor. Lucrări de
construcţie a drumurilor.
□ Comunicaţii inginereşti.
□ ARTICOLE DIN TUTUN.
□ TEXTILE, ARTICOLE DE MAROCHINĂRIE,
HAINE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE.
□ Covoare şi învelişuri de podele.
□ Piele şi articole din piele.
□ Materiale neţesute.
□ Încălţăminte.
□ Haine şi alte confecţii.
□ Ţesături, fire textile. Prelucrarea lînii.
□ Tricot şi tricotaje.
□ TELERADIODIFUZIUNE.
□ TEHNICĂ ŞI UTILAJE.
□ Utilaje pentru alte ramuri.
□ Utilaje pentru industria alimentară.
□ Echipamente şi utilaje pentru comerţ, depozitare şi
refrigerare.
□ Tehnică agricolă.
□ COMERŢ.
□ Farmacii.
□ Magazine de îmbrăcăminte şi încălţăminte.
□ Magazine de mărfuri industriale.
□ Magazine de articole de sport; de arme şi muniţii.
□ Magazine de artă, suvenire, bijuterii, ceasuri.
□ Comerţul cu cărţi. Librării. Difuzarea ediţiilor periodice.

□ Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul a mărfurilor
industriale.
□ Comerţ angro. Produse alimentare, vinuri şi rachiuri.
□
□
□
□
□

Comerţ angro. Produse agricole.
Obiecte de cult.
Saloane de telefonie mobilă.
Supermarkete şi magazine alimentare.
Comerţ. Automobile şi piese auto.

□ Comerţ. Tehnică audio şi video. Tehnică de uz casnic.
□ Comerţ. Hîrtie, articole de papetărie, birotică.
□ Comerţ. Tehnică de calcul, birotică, mijloace de
comunicaţie.
□ Comerţ. Materiale pentru industria textilă, a
încălţămintei şi de prelucrare a pielii. Ţesături, piele,
□ Comerţ. Mobilă şi elemente de design interior.
□ Comerţ. Preparate şi tehnică medicală.
□ Comerţ. Metal şi articole din metal.
□ Comerţ. Instrumente muzicale, utilaj profesional
audio şi de iluminare.
□ Comerţ. Utilaje şi echipamente pentru încălzire,
alimentare cu gaze, ventilare şi climatizare.
□ Comerţ. Utilaje, materiale şi ambalaje pentru
industria alimentară.
□ Comerţ. Utilaje, tehnică, instrumente şi materiale
industriale.
□ Comerţ. Articole de parfumerie, cosmetice, preparate
chimice de uz casnic.
□ Comerţ. Industria chimică. Utilaj de laborator.
Echipamente de tratare a apei.
□ Comerţ. Articole antiincendiare şi de protecţie
individuală. Salopete.
□ Comerţ. Tehnică şi utilaje de construcţii. Tehnică de
construcţii rutiere.
□ Comerţ. Materiale de construcţie.
□ Comerţ. Tehnică şi chimicale agricole.
□ Comert. Conbustibil și produse petroliere.
□ Comerţ. Utilaje şi accesorii energetice, pentru
iluminat şi montaj electric.
□ Centre comerciale şi pieţe.
□ Comerț on-line.
□ TRANSPORT ŞI COMUNICAŢII.
□ Transport aerian.
□ Alte servicii de transport.
□ Servicii de transport şi expediţie.
□ Servicii poştale.
□ Construcţia şi deservirea sistemelor de
telecomunicaţie.
□ Taxi. Închirierea automobilelor.
□ Telecomunicaţii. Operatori în domeniul
telecomunicaţiilor.
□ SERVICII FINANCIARE.
□ Servicii bancare.
□ Investiţii şi tranzacţii cu valori mobiliare
□ Creditare şi leasing.
□ INDUSTRIA CHIMICĂ ŞI A STICLEI.
□ Lacuri, vopsele, articole chimice de uz casnic,
produse cosmetice.
□ Mase plastice, cauciucuri şi articole din acestea.
□ Sticlă şi obiecte din sticlă.
□ Preparate farmaceutice şi veterinare.
□ UTILAJE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE
□ Aparate electrice de uz casnic. Tele-radioaparatură.
□
□
□
□
□

Aparate de măsurat şi tehnică electronică.
Aparataje electrice industriale.
BIJUTERII. ARTĂ APLICATĂ.
Artă aplicată. Suvenire şi articole decorative.
Bijuterii.

