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Více než 83 % zákazníků se rozhoduje 
podle referencí.

nabídka pokračuje na další straně

Plow & Piston, společn...



Více než 83 % zákazníků 
se rozhoduje podle 
referencí.

! "
Zajistíme, aby Vaše 
reference byly na internetu 
dostatečně vidět!

#
Skutečná hodnocení 
na nezávislém webu Vám 
přinesou nové zakázky.

Prezentujte dobré jméno své firmy 
a získejte o 20 % více nových zákazníků!

1 990 Kč na 6 měsíců bez DPH
Skvělý poměr cena/výkon!
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Zveřejníme skutečné reference na Vaše 
podnikání na nezávislém profilu.

Díky referencím, které pro Vás v rámci služby 
zajistíme nebo nám dodáte, si noví zákazníci 
budou moci jednoduše ověřit spolehlivost Vaší 
firmy.

Postaráme se o Vaše reference, aby byly 
na internetu dostatečně vidět.
Vaše reference budeme propagovat na vyhledavačích 
Seznam.cz i Google.cz. Díky tomu se pozitivní ohlasy 
dostanou k Vašim stávajícím i novým zákazníkům.

Ověřené reference dodáme také přímo 
na Váš web.
Pomocí jednoduchého referenčního boxu Vám 
umožníme zobrazovat reference přímo 
na Vašich webových stránkách. Díky ověřeným 
referencím posílíte důvěru u svých zákazníků.

Služba ReferenceHodnocení.cz včetně trvalé prezentace 
ve vyhledavačích je pro nové zákazníky dostupná již za 11 Kč 
denně. 
Zvažte sami, zda je tato částka adekvátní vzhledem k prezentaci 
dobrého jména Vaší firmy.
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Výborné hodnocení 
9 z 10 zákazníků doporučuje tuto firmu

Zobrazit další hodnocení

zákaznické hodnocení firmy
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Spolupráce s touto firmou dopadla 
výborně, celkový servis hodnotím též 
kladně ...
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Spolupráce s touto firmou dopadla 
výborně, celkový servis hodnotím též 
kladně a to i přes počáteční problémy s 
dodávkou.
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Reklamy i

www.referencehodnoceni.cz

Doporučuje 18 z 20 zákazníků. 
Zhlédněte nejnovější reference.
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