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Pachet Sylver: 2%* din prețul de 

tranzacționare 

 Promovare nelimitată pe RBC Imobiliare 

 

 Promovare nelimitată pe imobiliare.ro în valoare de 77 euro + TVA/lună cu 
încadrare în Top Listing 

 

 Promovare nelimitată pe Olx în valoare de 23,89 euro/lună cu încadrare în 
categoria specifică 

 

 Promovare nelimitată pe storia.ro, anunț top la început de listă 

 

 Promovare pe canalele sociale RBC Imobiliare cu peste 7.000 de prieteni 
reali, direcți, neobținuți din publicitate. 

 

 Publicitate de tip outdoor (bannere etc), dacă se aplică 

*Comisioanele afișate nu conțin TVA și sunt valabile pentru persoanele fizice și juridice 

180 euro fără TVA economisiți în fiecare lună pentru promovare 



250 euro fără TVA economisiți în fiecare lună pentru promovare 

 Promovare conform pachetului Sylver, iar în plus 

                                        + 
 Promovare de tip Gold pe toate siteurile partenere + promovare pe slideul 

siteului RBC Imobiliare 

 Publicitate de tip outdoor (bannere, filmare cu drona, prezentare video etc) 

Newsletter cu proprietatea trimis la peste 1.800 de potențiali cumpărători 

 Evaluare imobiliară de specialitate în vederea vânzării 

 Obținerea de avize și acte în vederea vânzării proprietății 

 Randări, desene 3D, planuri și alte prezentări dacă se aplică 

 Facilități de Finanțare pentru cumpărare prin parteneriatul semnat cu Banca 

Transilvania sau Kiwi Finance 

 Management de Proprietate GRATUIT în valoare de 30 euro/lună până la 

vânzarea proprietății 

Pachet Gold: 4%* din prețul de 

tranzacționare 

*Comisioanele afișate nu conțin TVA și sunt valabile pentru persoanele fizice și juridice 



80 euro fără TVA economisiți în fiecare lună pentru promovare 

 Promovare nelimitată pe RBC Imobiliare 

 

 Promovare timp de o lună pe imobiliare.ro cu anunț simplu 

 

 Promovare timp de o lună pe Olx cu anunț simplu 

 

 Promovare timp de o lună pe storia.ro cu anunț simplu 

 

 Promovare pe siteuri de specialitate cu titlu gratuit: Piața Online, La Jumate, 

Publi 24, Wizmo, Top Imobiliare și alte siteuri* 

 

 

 

 

*Promovarea pe siteurile gratuite se aplică și pentru pachetele de 2% și respectiv 4% 

Valoare pachet: 0% 



 Toate prețurile menționate în oferta de promovare sunt cele de listă 

percepute de fiecare site în parte. Prețurile pot varia în funcție de 

promoțiile fiecărui site sau alte oferte speciale. 

 

 Fiecare pachet poate fi personalizat, mai puțin pachetul cu valoare 

de 0% în funcție de necesitățile clientului și/sau a proprietății 

oferite la vânzare.  

 

 Oferim Servicii Imobiliare Complete, lista completă poate fi 

consultată pe www.rbcimobiliare.ro/serviciile-noastre/ 

 

 

 

 

Ai întrebări? 

 
Scrie-ne pe office@rbcimobiliare.ro sau telefonic la 0364-147538; 0757-129791 

Ne găsești și pe Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter 
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