
CE ESTE ALLBIZ? 

cum să obțineti mai multe cereri? 

CLIENȚII TĂI 
 DIN TOATĂ LUMEA 



PENTRU CLIENȚI ȘI CUMPĂRĂTORI 

CE ESTE ALLBIZ? 

Allbiz – este unul din cele mai mari centre internaționale de  
e-commerce, unde se pot găsi peste 21 milioane de bunuri și servicii și este 
deschis 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână. 

PENTRU FURNIZORI ȘI PRODUCĂTORI 

Allbiz – o piață online unde producătorii și furnizorii au posibilitatea: 
 
SĂ VÂNDĂ produsele și serviciile către 90 de țări în 26 de limbi și să obțină 
cereri; 
 
SĂ  ATRAGĂ potențialii clienți din piață și de pe motoarele de căutare; 
 
SĂ ADUCĂ VIZITATORII înapoi pe site-ul companiei prin utilizarea 
instrumentelor de promovare; 
 
SĂ CREASCĂ VIZIBILITATEA BRANDULUI prin utilizarea bannerelor de 
promovare, a reclamelor și a instrumentelor de promovare. 
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STATISTICI ALLBIZ  

26 de limbi  
sunt suportate de platformă 32  de birouri 

Allbiz pe întreg mapamondul 

1,4 milioane 
companii 

21 milioane 
de bunuri și servicii 

700 de mii 
de vizitatori pe zi  

© Allbiz, 2016 * Conform statisticilor interne Allbiz, Decembrie 2015 

90 de țări 
disponibile pe platformă 

4,5 milione 
 cereri pe an 



În fiecare lună peste 19 milioane de vizitatori din peste 200 de țări caută produse și servicii pe Allbiz. 

66% 

12% 

10% 

9% 
3% 

CSI Europa Asia America Africa

SCI   

13,1 milioane de vizitatori lunar 

Asia  

2,3 milioane de vizitatori lunar 

Europa 

2 milioane de vizitatori lunar 
10% 

12% 

62% 

America  

1,7 milioane de vizitatori lunar 

Africa 

550 de mii de vizitatori lunar 
3% 

9% 

Conform datelor Google Analytics, 2015 © Allbiz, 2016 

GEOGRAFIA VIZITELOR 



*Numărul de vizitatori lunar conform datelor Google Analytics, 2015 

AUDIENȚA ȚINTĂ A ALLBIZ 

PIATA DE SERVICII 

PIATA DE PRODUSE 
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 200 de mii 300 de mii 500 de mii 1+ milioane  100 de mii  
Plastic și cauciuc 
Securitate și protecție 
Poligrafie 
Spații comerciale și 
depozitare 
Produse farmaceutice 
Produse pentru copii 
Imobiliare 
Transport 
 

Industria chimică 
Echipament medical 
Siderurgie 
Utilaje automate 
Energie și minerit 
Electrocasnice 
Unelte 
Bijuterii 
Inginerie electrică 
Obiecte de artă 
Cadouri și suveniruri 
 

Lemn 
Ambalaje și containere 
Instalații de apă, gaz și 
căldură 
Sport și recreație 
Casă și grădină 
Sănătate și frumusețe 
Materiale și pielărie 
Produse pentru animale 
 
 

Agricultură 
Industrie 
Măncare și băuturi 
Îmbrăcăminte și 
încălțăminte 
Materiale de construcții 
Mobilier și amenajare 
interioară 
Industria Auto-Moto 
 
 

Utilaje de construcții 
Echipament pentru service 
Echipament pentru birou 
Hârtie și carton 
Telecomunicații 
Hardware și Software  
   pentru PC 
Arme și echipament  
   pentru arm 
 
 

Servicii pentru educație 
Servicii de logistică 
 

 10 mii  15 mii  25 mii  50 mii  +100 mii  

Servicii de asigurare 
Servicii de recrutare 
Servicii de comerț 
Servicii de contabilitate 
Servicii de consultanță 
Servicii IT 
Servicii Marketing 
Servicii financiare 

Servicii de promovare 
Servicii legale 
Servicii juridice 

Servicii de logistică 
Utilități 
Servicii  
Servicii pentru gospodărie 
Servicii pentru afaceri 
 

Servicii medicale 
Servicii de telecomunicații 
 



CE VĂ PUTEM OFERI? 
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Înregistrați-vă compania pe 
Allbiz 

Adăugați bunuri și 
informații despre 

compania dumneavoastră 

Alegeți pachetul de 
înregistrare 

Utilizați baza de cereri- 
LEADS PLUS 

Întăriți promovarea prin 
utilizarea instrumentelor 
de promovare adiționale 

Obțineți atâți clienți cât 
doriți! 

1 

4 

3 2 

5 6 



BENEFICIILE ÎNREGISTRĂRII PE ALLBIZ 

Manager personal pentru o 

promovare cât mai eficientă 

MANAGER PERSONAL 

Posibilitatea de a vă promova 

compania în 90 de tări. 

PIEȚE STRĂINE 

Acces gratuit la baza de cereri 

- LEADS PLUS 

 

 

LEADS PLUS 

Buget pentru instrumente suplimentare 

folosite la promovarea eficientă 

 

 

Bunurile și serviciile vor avea 

prioritate la afișarea în catalog 

PRIORITATE 
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BUGET DE PROMOVARE 



PACHETE DE PROMOVARE                     
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Premium Standard Premium Business Premium Gold 

1 100 LEI pe an 2 100 LEI pe an 4 900 LEI pe an 

Prioritate Medie  
în afișarea bunurilor pe platformă  

Prioritate Mare 
 în afișarea bunurilor pe platformă 

Prioritate Maximă  
în afișarea bunurilor pe platformă 

1000  
bunuri afișate pe platformă 

10 000 
bunuri afișate pe platformă 

50 000 
de bunuri afișate pe platformă 

50 de comenzi  
gratuite pe an din baza Leads PLUS  

100 de comenzi  
gratuite pe an din baza Leads PLUS 

150 de comenzi  
gratuite pe an din baza Leads PLUS 

Fără  
buget adițional de promovare 

Fără  
buget adițional de promovare 

1200 LEI  
buget adițional de promovare  

 
Promovare pe piața națională 

+10  
de tări adiționale pentru promovare 

+25  
de tări adiționale pentru promovare 

_ 
Modele de site  

personalizabile 
Modele de site  

personalizabile 

_ _ 
+ o lună  

branding pentru o categorie 

Pachetele premium vă permit creșterea vizibilității pe platformă pentru a primi mai multe cereri de la potențialii clienți.  



SISTEMUL LEADS PLUS 
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Leads PLUS – este un sistem de cereri generat de potențialii clienți, care 

nu au primit răspuns de la companiile către care su trimis cererea de 

ofertă. 

 

În timpul trimiterii cererii potențialii clienți su fost de acord să primească 

oferte de la alte companii. 

 

Toate cererile înainte de a fi integrate în sistemul LEADS PLUS sunt 

moderate de specialiștii Allbiz. Doar cererile verificate apar în sistem. 

 

Puteți deschide datele de contact doar după ce citiți întregul text al 

cererii și informațiile corelate: țara cumpărătorului, data când a fost 

trimisă, numărul de companii care deja au deschis datele de contact, etc. 

 

Leads PLUS – este un sistem de cereri generate de potențialii clienți din jurul lumii care sunt interesați de cumpărarea de 
bunurile și servicii dumneavoastră. Acest sistem vă permite să aveți câți clienți doriți. 
 

CUM FUNCȚIONEAZĂ? 



STATISTICI LEADS 
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MAI MULT  
DE 

 170 DE MII 
DE CERERI 

MAI MULT  
DE  

33 MII 
 CERERI 

   66% 
DIN 

CERERI 

TOP-10 DOMENII DIN PIAȚĂ LEADS: EFICIENȚĂ 

• Mâncare și băuturi: mai mult de 22 de mii  

• Agricultură: mai mult de 18 mii 

• Materiale de construcții: mai mult de 12 mii  

• Auto & Moto: mai mult de 8 mii 

• Industrie: mai mult de 8 mii 

• Lemn și cherestea: mai mult de 5 mii 

• Ambalaje: mai mult de 5 mii 

• Echipament medical: mai mult de 5 mii 

• Utilaje și echipamente: mai mult de 4 mii 

• Mobilier și amenajare interioară: mai mult de 4 mii Mai mult de 66% din comenzile deschise au fost catalogate ca 
utile de către utilizatori de când baza de comenzi Leads PLUS a 
fost lansat. 

ÎN SISTEM DESCHISE  ÎNCHEIATE  
CU SUCCES 
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TEME DE WEBSITE ORIGINALE 
Noi modele de website care vă aduc avantaje competitive. 



BRANDING PENTRU CATEGORIE 
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Branding este un mod de publicitate prin imagini 

care permite companiei să devină leader-ul pieței. 

Reclama va fi afișată doar pentru audiența țintă în 

categoria definită pe Allbiz. 

Acest format de reclamă permite atragerea maximă 

a atenției utilizatorilor către website-ul 

dumneavoastră. 

Opțiunea Branding este disponibilă pentru a fi 

achiziționată independent sau inclusă în pachetul 

Premium Gold. 

 

AVANTAJELE BRANDING-ULUI 
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AMPLASAREA PRODUSELOR ÎN TOP 

Acest serviciu vă permită să plasați bunurile și serviciile în pozițiile 

prioritare din catalog. Plata se face pe o anumită perioadă. 

INSTRUMENTUL  «INTERNAȚIONALITATE» 

Vă permite să plasați bunuri în catalogul țării străine la un loc cu 

produsele autohtone din țara respectivă. Este cea mai simplă, rapidă și 

economică modalitate de expansiune a afacerii pe piața internațională. 

Vă permite traducerea website-ului dumneavoastră în  limba necesară 

doar cu câteva clicuri.  Potențialii clienți din străinătate vă pot găsi ușor 

website-ul , vor citi informația și vor putea mai ușor să plaseze o 

comandă. 

INSTRUMENTUL  «AUTOTRADUCERE» 

Reclama este amplasată în blocul de reclame pentru bunuri și servicii, 

care este amplasat în tematica catalogului. Plata se face per clic. 

RECLAME  

EXTINDEȚI AFACEREA 
ÎN PIEȚELE DIN STRĂINĂTATE 
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RECLAMĂ CONTEXTUALĂ 

Vă permite să atrageți clienți pe website-ul companiei 

de pe motoarele de căutare.  

Plata per clic. 

RECLAMĂ MEDIA 

Permite amplasarea bannerului de publicitate 

targetată pe țări, regiuni, piețe sau alte categorii. 

Plata per 1000 de afișări. 

 

 

 
REMARKETING 

Permite reîntoarcerea vizitatorilor pe site-ul 

companiei prin intermediul instrumentelor Google 

Display Network. Plata per clic. 

 

Instrumente adiționale pentru reclamă ce ajută întărirea campaniei de promovare în catalog. 

INSTRUMENTE ADIȚIONALE PENTRU 
PUBLICITATEA PE ALLBIZ 



CE SPUN CLIENȚII  
ALLBIZ DESPRE NOI 

Cu ajutorul All Biz Romania, ne-am extins limitele de 

a ne face compania si produsele acesteia vizibile 

atat pe plan intern cat si extern. Datorita sistemului 

All Biz am avut parte pana in prezent de solicitari si 

chiar discutii avansate cu diversi clienti din tara si 

strainatate. Am avut un manager de informatii foarte 

bine pregatit pe care ne-am bazat intotdeauna. 

Experienta All Biz a fost si este una deosebita si 

recomandam si altor firme! 

http://euro-panier.all.biz/ 

      Romania, Vrancea 

 

                     

 

 

 

«EURO  PANIER SRL» S.C.  «LEVENTE COMPANIE» S.R.L. 

«DAIANA BONIFACIO» 

Allbiz un real ajutor pentru afacerea ta! Pentru ca 

avem carierele proprii de piatra naturala si oferim o 

calitate incontestabila, colaborarea cu all.biz se 

potriveste foarte bine. Ne ajuta sa patrundem mai 

usor si pe pietele externe si sa ne diversificam 

clientii. 

 

 

 

http://piatra-naturala-de-vistea.all.biz 

      Romania,  Cluj 

 

Când am început să lucrăm cu Allbiz, compania 

noastră avea nevoie de sprijin, informații și un 

website care să satisfacă nevoile companiei noastre. 

Am găsit aceste lucruri la Allbiz! Sunteți cu adevărat 

minunati! 

 

http://daianabonifacio.all.biz/ 

      Italy, Sicily, Canicattì 
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«BIOAPIMED-SV» S.R.L. 

«OXO»  S.R.L.  

Recomand cu caldura serviciile Allbiz! Avem un 

domeniu de activitate diferit si foarte nisat dar all.biz 

ne ajuta cu succes sa intram in contact cu potentialii 

nostri clienti. 

 

 

http://lipitori.all.biz 

      Romania, Vrancea 

Multumim pentru serviciile de calitate oferite! 
Ne exprimam multumirea fata de serviciile furnizate 
de firma Dvs. Persoanele desemnate pentru 
urmarirea clientilor, sunt foarte profesioniste. Doresc 
sa remarc faptul, ca ne contacteaza intotdeana 
telefonic pentru a se asigura ca am primit prin email 
„cererea” actuala. Speram sa mentineti in continuare 
standardele actuale, si sunt convins ca nu va veti 
opri aici, din contra veti reusi sa aduceti imbunatatiri 
la serviciile oferite. 
http://scoxo.all.biz 
     Romania, Miercurea-Ciuc 
 

«SWEET STORIES»  

Foarte mulți clienți ne găsesc pe Allbiz. Este foarte 

convenabil să primești notificări pentru comenzi 

direct pe telefon sau e-mail. 

 

 

 

http://51907.kz.all.biz/ 

     Kazahstan, Astana 
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BIROURILE NOASTRE 

Iași, Str. Sfantul Lazar, Nr. 37,  
Clădirea  Solomons, Biroul nr. 5, 700049  

www.all.biz 

 
iasi05@ro.all.biz 

+40(332)730630 

ADRESA: 

WEBSITE: 

EMAIL: 

TELEFON: 

SEDIUL CENTRAL: 

© Allbiz, 2016 

+40(332)730600 FAX: 

IAȘI 

http://www.all.biz/
http://www.all.biz/


CLIENȚII TE AȘTEAPTĂ 

PE ALLBIZ! 


