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Oferta sprzedaży portalu www.taniekruszywo.pl oraz domen towarzyszących.
Pragniemy przedstawić ofertę sprzedaży wraz z prawami autorskimi, logiem i domenami
towarzyszącymi portalu internetowego www.taniekruszywo.pl .
Pomysł portalu zajmującego się i mogącego sprzedawać kruszywa w całej Polsce przy użyciu
rozpoznawalnej i wyjątkowo atrakcyjnej pod kątem pozycjonowania domeny powstał w odpowiedzi na
zapotrzebowania i pytania naszych klientów, dla których obsługujemy wielomilionowe jak i mniejsze
inwestycję. Model biznesowy www.taniekruszywo.pl jest elastyczny i przewiduje zarówno wykorzystanie
strony do podniesienia poziomu sprzedażny jednej żwirowni /firmy zajmującej się sprzedażą kruszyw na
danym terenie jak i dla firmy zajmującej się pośrednictwem w obrocie lub handlem kruszywami w całej Polsce.
Dodatkowo na stronie podaliśmy inny zakres usług związany z pracami ziemnymi a nawet etapem
projektowania a dokładniej optymalizacje kosztów pod kątem wykorzystania dla danej budowy konkretnych
kruszyw, którymi dysponuje żwirownia w jej okolicy.
W celu usprawnienia sprzedaży i zamówień przygotowaliśmy również w pełni automatyczny
formularz do składania zapytań ofertowych przez firmy chcące kupić /zmówić kruszywo. Formularz ten może
być również rozbudowany lub dostosowany do konkretnej firmy ,która stanie się właścicielem portalu
www.taniekruszywo.pl
Taniekruszywo.pl wyposażyliśmy również w marketingowe hasła oraz teksty na stronie , które w
momencie rozpoczęcia pozycjonowania mogą wywindować ja na pierwsze miejsca w rankingu, nie
wspominając już o zalecie nazwy samej domeny ,,tanie kruszywo” .
Oczywiście po zakupieniu portalu będą go mogli Państwo w sposób dowolny modyfikować.
Zakres sprzedażny naszego pomysłu i portalu obejmuje między innymi:
–
sprzedaż wszystkich praw autorskich, majątkowych do przygotowanej strony, w tym logo, szaty
graficznej, haseł marketingowych, tekstów
– sprzedaż domeny www.taniekruszywo.pl oraz domeny towarzyszącej www.mapazwirowni.pl
Sprzedaż ww. portalu wykonamy na zasadzie wyłączności: to znaczy dostęp do oferty będzie miała
wyłącznie jedna firma ,która jako pierwsza odpowie i podając propozycję wartości zakupu (wystarczy sama
informacja zwrotna). Po otrzymaniu takiej odpowiedzi oferta dla reszty firm staje się nieaktualna/wstrzymana.
Oczywiście dalsze działania uzależnione będą od doprecyzowania warunków sprzedaży.
Nie
przeprowadzamy i nie zamierzamy przeprowadzać licytacji warunkującej, komu sprzedamy portal.
W przypadku zainteresowania ww. propozycją zachęcamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółami
oferty lub wysłania propozycji z wartością zakupu. Portal można obejrzeć na www.taniekruszywo.pl .
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