Мобилно приложение
Плевен Live е първото по рода си иновативно мобилно
приложение, модерен пътеводител на гр. Плевен.
В приложението ще намерите богата информация за града,
неговите културни и исторически забележителности,
последните новини, справочна информация за хотели,
заведения, спортни и културни прояви.

Начален екран
В началния екран на приложението ще видите бързи бутони
към различните функционалности в апликацията.
За Ваше удобство подредбата е направена според
предварителните анкети и обратна връзка от потребителите
при тестовете на приложението.
На първа страница са менютата Live, Анкети, Моята новина,
Новини, Заведения и Забележителности.
Със Swipe наляво може да преминете към втора страница,
където са менюта Хотели, За Плевен, Здраве, Спорт и Моят
акаунт.

Функционалности
LIVE

МОЯТА НОВИНА

АНКЕТИ

Културни и спортни прояви в Плевен.
Програма на кина и театри.

Възможност сами да произвеждате
новини по теми, които ви вълнуват.

Една добра възможност да заявите
гражданската си позиция.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

ЗАВЕДЕНИЯ

ХОТЕЛИ

Историческите и природни
забележителности в града.

Пътеводител към кулинарните изкушения
и забавленията в най-добрите заведения
в града

Пълен списък на хотелите в града с
локация и контакти.

ЗДРАВЕ
Телефони и локации на всички здравни
заведения в града.

СПОРТ
Клубове и възможности за спорт в
Плевен. Спортни новини.

НОВИНИ
Бъдете информирани за всичко актуално
в града.

Скрийншоти

Реклама в приложението
Присъствието на Вашия бизнес в Плевен Live може да Ви доведе нови клиенти и да затвърди доброто мнение за Вас от вече
съществуващи такива. Възможностите за рекламиране са разнообразни и са насочени към изцяло таргетирана аудитория.

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА

КОНТАКТ С НАС

Регистрация на вашия обект в приложението:

tel. +359 878 713 777
email: marketing@plevenlive.eu
web: plevenlive.eu

50.00 лв. / 1 година
100.00 лв./ 3 години
Единични услуги

PR публикация ( статия, новина ): 50.00 лв.
Събитие ( проява + информация ): 30.00 лв.
Анкета ( създаване, публикуване и анализ ): 100.00 лв.
Push нотификация (рекламно съобщение) до всички потребители: По договаряне.
Посочените цени са без ДДС.

