
TABELA POBORU PUNKTÓW- CENNIK BUSINESS MAGNET  

 

By móc skorzystać z pełnego dostępu do naszej bazy danych, otrzymać informację kto był 
zainteresowany Twoją ofertą lub chcesz przedłużyć okres prezentacji swojej oferty w systemie 
Business Magnet, wystarczy zaopatrzyć się w jeden z dostępnych Pakietów.  

Dokonując zakupu wyposażasz swój Portfel w punkty, którymi samodzielnie zarządzasz i decydujesz 
na jaki cel je przeznaczysz. Pakiety są różnej wartości, o różnej ilości punktów.  

CENNIK 

Pakiet Punkty Cena USD  Cena Euro   Cena PLN 
Pakiet STARTER 10 $2,10 €1,90 8,00 PLN 
Pakiet BASIC 50 $6,60 €5,90 25,00 PLN 
Pakiet STANDARD 100 $10,00 €9,40 38,00 PLN 
Pakiet PREMIUM 300 $19,70 €17,80 75,00 PLN 
Pakiet GOLD 500 $23,70 €21,40 90,00 PLN 
Pakiet BUSINESS CLASS 1.000 $26,30 €23.80 100,00 PLN 

 

WYBIERZ PAKIET- KUP PUNKTY  >>>  

 

 

POBÓR PUNKTÓW 

Business Magnet- Kategoria: PRODUKT    

Instalacja ofert (10 ofert) – do 100 dni bezpłatnie 
Przedłużenie oferty o 30 dni 1 punkt 
Przedłużenie oferty o  60 dni 5 punktów 
Przedłużenie oferty o 150 dni 10 punktów 
Dostęp do szczegółów oferty i kontaktów 1 punkt 
Dostęp do zainteresowanego nabywcy 1 punkt 
Prezentacja oferty na liście „TOP 10” przez 30 dni 5 punktów 
Przedłużenie oferty na liście „TOP 10” o 30 dni 3 punkty 
Prezentacja oferty na liście „Gorące Oferty” przez 30 dni 8 punktów 
Przedłużenie oferty na liście „Gorące Oferty” o 30 dni 4 punkty 

 

Dodaj ofertę >>> 

Zakup punkty >>> 
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Business Magnet- Kategoria: USŁUGA     

Instalacja oferty  – do 100 dni bezpłatnie 
Przedłużenie oferty o 30 dni 3 punkty 
Przedłużenie oferty o  60 dni 5 punktów 
Przedłużenie oferty o 150 dni 10 punktów 
Dostęp do szczegółów oferty i kontaktów 1 punkt 
Dostęp do zainteresowanego kontrahenta 1 punkt 
Prezentacja oferty na liście „TOP 10” przez 30 dni 5 punktów 
Przedłużenie oferty na liście „TOP 10” o 30 dni 3 punkty 
Prezentacja oferty na liście „Gorące Oferty” przez 30 dni 8 punktów 
Przedłużenie oferty na liście „Gorące Oferty” o 30 dni 4 punkty 

 

 Dodaj ofertę >>> 

Zakup punkty >>> 

           

 

Business Magnet – Kategoria: INWESTYCJE  

       Instalacja oferty  – do 100 dni bezpłatnie 
Przedłużenie oferty o 30 dni 5 punkty 
Przedłużenie oferty o  60 dni 8 punktów 
Przedłużenie oferty o 150 dni 12 punktów 
Dostęp do szczegółów oferty i kontaktów 1 punkt 
Dostęp do zainteresowanego kontrahenta 1 punkt 
Prezentacja oferty na liście „TOP 10” przez 30 dni 5 punktów 
Przedłużenie oferty na liście „TOP 10” o 30 dni 3 punkty 
Prezentacja oferty na liście „Gorące Oferty” przez 30 dni 8 punktów 
Przedłużenie oferty na liście „Gorące Oferty” o 30 dni 4 punkty 

          

Dodaj ofertę >>> 

Zakup punkty >>> 

 

Uwaga: wycofanie oferty (w dowolnej kategorii i czasie) nie powoduje zwrotu punków i wpłaconych 
środków. 
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