PUBLICIDADES
Super Destaque
e Destaque

www.exibirimoveis.com.br

Sobre o Exibir Imóveis
Tudo o que precisa na busca de imóveis em um só lugar. O Exibir Imóveis é o
Portal de Classificados com modernas tecnologias que integra com segurança
dados de sites de imobiliárias, corretores, portais e classificados para manter
atualizadas as mais diversas opções de imóveis para os nossos usuários.

Nossa equipe trabalha constantemente nos bastidores do Exibir Imóveis para que
novas parcerias sejam realizadas e nosso sistema de busca aperfeiçoado. Tudo
para que o usuário encontre o imóvel ideal.

O maior objetivo do Exibir Imóveis é fornecer um resultado de busca que seja
compatível com o imóvel idealizado. Obtenha informações relevantes sobre os mais
diversos tipos de imóveis nos mais variados preços e localizações.

Exibir Imóveis, a maneira rápida e fácil de encontrar o que precisa.

Publicidade – Super Destaque

Para proporcionar um destaque a marca da sua empresa, o Exibir Imóveis está
com a proposta perfeita para o seu negócio.

O Super Destaque está localizado no topo do site ao ser realizado uma busca (ver
super destaque na imagem acima).

ATENÇÃO! O seu Super Destaque será visualizado exclusivamente para quem
acessar os imóveis localizados na sua cidade.
Saia na frente com esta publicidade destacada, uma vez que o Super Destaque é
uma publicidade fixa, ou seja, o espaço não é compartilhado com outra publicidade.
De R$1.200,00 por apenas R$900,00 / semestre.
Formas de pagamento: Boleto Bancário ou Cartão de Crédito (em até 12 vezes).

Publicidade – Destaque
A publicidade Destaque está localizada na parte superior do site ao ser realizado
uma busca (ver destaque na imagem acima).

ATENÇÃO! O seu Destaque será visualizado exclusivamente para quem acessar
os imóveis localizados na sua cidade.

O Destaque é uma publicidade fixa, ou seja, o espaço que não é rotativo com outra
publicidade. Serão disponibilizados apenas cinco espaços para este formato.
Por apenas R$290,00 / semestre ou R$490,00 / ano
Formas de pagamento: Boleto Bancário ou Cartão de Crédito (em até 12 vezes).
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