
Ulise.ro

C a u t a m  c e l e  m a i  b u n e  c o m p a n i i  d e

Web design
SEO

Promovare online
Hosting

un proiect trafic.ro



Bun gasit!
Va prezentam 
ghidul Ulise.ro 
pentru companii
Cu ajutorul acestui ghid, veti afla cum 

puteti deveni membru Ulise.ro si care 

sunt beneficiile pentru compania 

dumneavoastra.

Cum va puteti prezenta portofoliul unei 
audiente de peste 25.000 de potentiali 
clienti

Cum va ajuta listarea in Ulise.ro sa atrageti 
clienti noi

Care sunt tarifele preferentiale pentru 
serviciile trafic.ro de care beneficiati
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Primul catalog al companiilor de servicii web 
din Romania

Ulise.ro, noul serviciu al trafic.ro, isi propune sa 
faciliteze conexiunea dintre firmele specializate in 
furnizarea de servicii web si proprietarii de afaceri 
mici si mijlocii care urmaresc sa dezvolte proiecte 
online.

Ulise.ro functioneaza ca un catalog in care se pot 
inscrie firme de web design, SEO, promovare online 
si hosting din Romania.

Clientii interesati de aceste servicii pot face astfel o 
alegere mult mai simpla, folosind criterii precum 
portofoliul firmei, marimea, localizarea sau preturile 
serviciilor.

Dupa listarea in Ulise.ro, firmele furnizoare de 
servicii web vor beneficia de promovare catre clientii 
trafic.ro, al caror numar depaseste in prezent 
25.000, vor avea parte de expunere prin campanii 
de publicitate online si offline si vor intra in contact 
mai simplu cu potentialii clienti. 

In plus, fiecare companie listata in catalog are acces 
la serviciile trafic.ro printr-un tarif preferential.

Listarea in catalogul Ulise.ro presupune achitarea 
unei taxe de membru in valoare de 100 euro + 
TVA/an. 

Despre
Ulise.ro
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Conditii pentru specialistii care vor sa devina 
membri Ulise.ro

• Au o forma juridica (SA, SRL, PFA etc.)

• Au un site web functional

• Ofera cel putin unul din serviciile: web design, 
promovare online, SEO sau gazduire web

• Au un cont de companie pe trafic.ro 

• Au platit taxa anuala de membru in valoare de 100 
euro + TVA

Conditii
de listare
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Portofoliul companiei este accesibil unei 
audiente de 25.000 de potentiali clienti

Pentru membrii Ulise.ro unul dintre beneficiile 
principale este ca, imediat dupa listare, portofoliul 
companiei va fi promovat si va putea fi vizionat de 
cei peste 25.000 de potentiali clienti.

De aceea, va recomandam ca imediat dupa 
inscrierea in Ulise.ro sa incepeti completarea 
portofoliului. 

Afisarea companiei in statisticile siteului
Odata listata in Ulise.ro, dupa completarea 
portofoliului, compania dumneavoastra va castiga si 
mai multa vizibilitate prin aparitia in paginile de 
profil din trafic.ro ale siteurilor din portofoliu.

Avantaje
Ulise.ro
pentru
companii
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Atragerea clientilor noi

trafic.ro va ajuta companiile inscrise in Ulise.ro sa 
castige noi clienti si vizibilitate prin campanii de 
publicitate online si offline.

Ne dorim ca Ulise.ro sa devina un punct de referinta  
pentru proprietarii de afaceri mici si mijlocii care 
urmaresc sa dezvolte proiecte online, indiferent 
daca acestia folosesc sau nu trafic.ro.

Pret preferential la abonamentul trafic.ro

Prin intermediul contului de companie, toate firmele 
inscrise in trafic.ro pot achizitiona pentru clienti 
abonamentul de monitorizare trafic.ro la pretul de 
10 euro + TVA/an (reducere de la 19 euro + TVA).

In ce priveste achitarea abonamentului de 
monitorizare trafic.ro pentru clienti, 
recomandăm companiilor unul dintre 
urmatoarele modele:

Puteti sa folositi serviciile trafic.ro pentru a va 
fideliza clientii actuali sau pentru a castiga mai usor 
clienti noi. Va recomandam sa platiti abonamentul 
trafic.ro pentru siteurile clientilor si sa-l oferiti 
acestora gratuit.

Avantaje:

• Oferta dumneavoastra se va diferentia de cea a 
concurentei si veti putea castiga mai usor clienti 
noi.

Avantaje
Ulise.ro
pentru
companii

1. Modelul de fidelizarea a clientilor
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  La realizarea unui site oferiti si un 
abonament de monitorizare la trafic.ro.

• Veti putea oferi un beneficiu clientilor pe care ii 
aveti deja, pentru a consolida relatiile cu acestia.

  Oferiti-le clientilor fideli un abonament la 
trafic.ro. 

• Compania dumneavoastra va beneficia prin faptul 
ca va fi afisata in paginile de profil din trafic.ro ale 
siteurilor clientilor.

  Cu cat aveti in portofoliu mai multe siteuri 
care folosesc serviciile trafic.ro, cu atat veti fi mai 
vizibil pe trafic.ro.

Puteti sa achiztionati serviciile trafic.ro si sa le 
revindeti clientilor. Costul il puteti factura separat 
sau il puteti include intr-o taxa de mentenanta 
lunara.

  Puteti castiga astfel 9 euro + TVA pentru 
fiecare site inscris in trafic.ro. In plus, portofoliul din 
Ulise va fi mai bogat, iar compania va aparea in 
profilul siteurilor de pe trafic.ro.

Pret preferential la serviciile trafic.ro

In functie de volumul de clienti, va putem oferi 
reduceri si la celelalte servicii trafic.ro:
• Bursa de domenii (reducerea taxelor de 

promovare)
• Alerte trafic.ro (reducerea pretului abonamentelor)

Avantaje
Ulise.ro
pentru
companii

2. Modelul reseller
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Toate companiile inscrise trebuie sa indeplineasca 
cerintele publicate privind forma juridica, siteul web, 
serviciile oferite, contul de companie si taxa anuala.

Crearea contului de companie pe trafic.ro

Avantajele contului de companie trafic.ro

Inscrierea in Ulise.ro se face in 3 pasi simpli:Cum va
inscrieti in
Ulise.ro Creati contul de companie pe trafic.ro1

Personalizati profilul2

Adaugare siteurilor clientilor in portofoliu3

Abonament

Plata

Listare in Ulise.ro

Promovare

Suport telefonic

Cont companie

10€

Plata lunara pe
baza de factura







Cont normal

19€

Plata imediata pentru 
fiecare site inscris

—

—

—
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Puteti accesa pagina pentru crearea contului de 
companie fie de pe trafic.ro, fie de pe Ulise.ro. 

Crearea contului de companie presupune:

• Completarea datelor necesare autentificarii in cont 
(email si parola). 

• Completarea datelor companiei: nume, telefon, 
judet, oras, adresa, numarul de ordine din registrul 
comertului, cod unic de inregistrare.

Cum va
inscrieti in
Ulise.ro

7



Personalizarea profilului

Dupa crearea contului puteti personaliza profilul din 
Ulise.ro prin: nume, descriere, logo, domenii de 
activitate, numar de angajati, anul fondarii etc.

Daca profilul este finalizat, cresc sansele sa 
atrageti clienti.

Cum va
inscrieti in
Ulise.ro
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Logoul
Inaltime maxima: 60px
Latime maxima: 215px
Fundal alb

Serviciile
Selectati doar serviciile
in care aveti experienta
demonstrabila.

Portofoliul
Recomandam sa afisati
un portofoliu cat mai 
bogat.

Descrierea
Folositi o descriere
de minim 250 de caractere.



Adaugarea de siteuri in portofoliu

Dupa completarea profilului, puteti incepe sa 
adaugati siteuri in portofoliu. Trebuie sa indicati 
URL-ul si sa specificati care au fost serviciile pe care 
le-ati prestat pentru fiecare site.

  Companiile din catalogul Ulise.ro sunt 
ordonate in functie de numarul de siteuri din 
portofoliu. Cu cat aveti mai multe siteuri în 
portofoliu, cu atat veti fi gasiti mai repede de 
potentialii clienti.

      Veti avea acces la toate statisticile din 
trafic.ro ale siteurilor din portofoliu.

1. Adaugarea in portofoliu a siteurilor care sunt 
deja inscrise in trafic.ro 

Aveti clienti cu care lucrati sau cu care ati lucrat si 
ale caror siteuri sunt inscrise in trafic.ro? Va 
recomandam sa incepeti completarea portofoliului 
cu aceste siteuri.  

Tot ce trebuie sa faceti este sa indicati adresele 
siteurilor din trafic.ro. Pentru ca un site sa apara in 
portofoliul dumneavoastra, este necesar sa fie 
indeplinite urmatoarele conditii:

• Siteul sa fie inscris in trafic.ro

• Siteul sa aiba un abonament Standard platit

• Proprietarul siteului sa fie de acord ca siteul sa 
apara in portofoliul companiei.

Cum va
inscrieti in
Ulise.ro
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In momentul in care adaugati un site în portofoliu, 
proprietarul va primi un e-mail de instiintare prin 
care este rugat sa se autentifice in contul trafic.ro si 
sa accepte includerea siteului în portofoliul 
companiei dumneavoastra.

  Pentru ca siteul sa fie adaugat mai rapid in 
portofoliu, luati legatura telefonic sau prin e-mail cu 
proprietarul si rugati-l sa accepte includerea în 
portofoliu. Daca siteurile sunt inscrise in contul 
dumneavoastra trafic.ro, e cu atat mai simplu.

Adaugarea in portofoliu a siteurilor care nu 
sunt inscrise in trafic.ro

Puteti adauga siteuri noi in portofoliul companiei 
urmand acesti pasi:

• Inscrieti siteul in trafic.ro din contul 
dumneavoastra de companie

• Mentionati o adresa de e-mail a proprietarului 

• Instalati scriptul trafic.ro pe site

Cum va
inscrieti in
Ulise.ro
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Cat costa listarea in Ulise.ro?

Listarea in Ulise.ro costa 100 de euro + TVA / an.

Cum intermediaza Ulise.ro legatura dintre 
companii si clienti?

Clientii si companiile pot discuta direct, fara ca 
Ulise.ro sa intervina in niciun fel. Tocmai de aceea 
permitem publicarea informatiilor de contact in 
paginile companiilor de pe Ulise.ro.

Cum sunt ordonate companiile in catalog?

Companiile sunt ordonate in catalog in functie de 
numarul de siteuri din portofoliu.

De ce nu-mi apar in portofoliu siteurile 
adaugate in contul de companie?

Sunt 2 motive pentru care un site pe care l-ati 
adaugat in portofoliu nu este inca vizibil. 

1. Proprietarul nu a acceptat inca includerea siteului 
in portofoliul companiei. In acest caz va 
recomandam sa luati legatura cu proprietarul 
pentru a obtine acodul cat mai rapid.

2. Siteul adaugat in portofoliu nu are un abonament 
platit trafic.ro.

FAQ
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Pot inscrie in trafic.ro din contul meu de 
companie, un site nou la care am lucrat?

Puteti inscrie siteul respectiv din contul 
dumneavoastra de companie. Trafic.ro va crea 
automat un cont obisnuit si pentru proprietarul 
siteului. Tot ce trebuie sa faceti este sa ne 
furnizati adresa de e-mail a proprietarului 
siteului care va fi asociata noului cont creat.

Ma pot inscrie in Ulise.ro ca freelancer?

Da, daca sunt indeplinite simultan toate 
conditiile din sectiunea conditii.

Cum pot lua legatura cu un reprezentant 
Ulise.ro?

Ne puteti scrie pe adresa suport@ulise.ro

FAQ
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