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Miért jó stratégiai döntés a velünk való
együttműködés?

Magyarország piacvezető, legismertebb és legkedveltebb
rendezvényhelyszín kereső portálja vagyunk.
Ügynökségünk, amely a portál mögött áll 2583 üzleti Partnerrel
rendelkezik.

Általunk maximalizálni tudja rendezvényei számát ezáltal növelve a
rendezvénypiaci részesedését.

Célzottan óriási számú potenciális érdeklődőt tud elérni, éppen akkor,
amikor ők helyszínt vagy szolgáltatást keresnek.

Az összes megkeresés, ajánlatkérés direktben jut el Önhöz.

1. Piaci pozíciónk, márkaismertség

 
2. Szakmai célunk, küldetésünk

 
3. Oldalunk a rendezvénypiac kiemelkedő értékesítési eszköze

 
4. Nincs jutalékfizetés



Miért jó stratégiai döntés a velünk való
együttműködés?

15.486
látogató 
keres az oldalon

1.490
ajánlatkérés 
jut el Partnereinkhez

5. Havonta átlagosan

Évről évre folyamatosan növekvő
tendencia mind látogatottság mind
ajánlatkérések számában.
 
A tavalyi, 2019-es évben 11.795
ajánlatkérés érkezett regisztrált
Partnereinkhez.



Miért jó stratégiai döntés a velünk való
együttműködés?

Portálunk fizetett és organikus
találatok esetén is az első helyen
szerepel.
 
Általunk a Google kereső az Ön
weboldalát is előrébb sorolja.

6. Keresőoptimalizálás (SEO), Google Ads



Miért jó stratégiai döntés a velünk való
együttműködés?

7. Néhány Partnerünk 
a teljesség igénye nélkül



Ami
megkülönböztet
minket



Ami megkülönböztet minket

Weboldal1.

 
Exkluzív megjelenésű weboldal
felhasználóbarát felülettel.
 
Gyors és egyszerűen használható
keresőmodul a felhasználók igényeire
szabva.
 
A helyszínek és szolgáltatók egy
helyen elérhetőek.

 



Ami megkülönböztet minket

Minden lényeges információt megjeleníthet
korlátlan frissítési lehetőséggel.
 
Akár videót és referenciát is feltölthet.
 
Azonnali, közvetlen kapcsolatfelvétel: telefonos
elérhetőségeit feltüntetjük.
 
Visszahívást is kérhetnek Öntől a 'visszahívást
kérek' funkció segítségével.
 
A megadott e-mail címére az írásos
ajánlatkérések érkeznek.
 

2. Saját exkluzív adatlap



Ami megkülönböztet minket

Portálunk átláthatóságot biztosít: Bármikor megtekintheti aktuális
statisztikai adatait.
 
Így folyamatosan nyomon tudja követni az eredményességet, valamint
figyelni tudja szezonális mutatók alakulását.

3. Átláthatóság, valós idejű statisztika

Egy Partnerünk elért eredményei.



Ami megkülönböztet minket

Ajánlatkérés több szolgáltatótól
egyetlen űrlap kitöltésével, egy
gombnyomással.
 
Rendezvénymenedzser, ahol az
ajánlatkérők könnyedén
kezelhetik rendezvényeiket.
 

4. Az ajánlatkérőt segítő, intelligens funkciók



Hozzáadott érték



Hozzáadott érték

Kiemelt helyen, a „Kedvezményes ajánlatok”
menüpontban 5 db grátisz megjelenést kap.
 
Social média csatornáinkon is (Facebook közel
9 000-es követővel, Instagram) promotáljuk.
 
 

1. Grátisz megjelenések,
   social csatornáink



Az alap és grátisz szolgáltatások mellett
széleskörű megjelenési és kiemelési
lehetőségek: főoldali kiemelés, találati
listában kiemelés, banner, hírlevél kiküldése
5395 direkt e-mail címre, social média.
 
Folyamatos marketingtevékenységet
folytatunk: Google Ads, SEO, Social média,
saját kampányok az esküvői- illetve céges
rendezvénypiacra egyaránt. 

Hozzáadott érték

2. Magas színvonalú 
háttértámogatás

* Havi hírlevelünkben való megjelenés 
(5 hírlevélblokk 5 Partner részére)
 
** Exkluzív hírlevél 
(Partnerünk arculatára alakítva)

 
*

 
**



Simon Ágnes
online sales manager

+36-30-910-6075

info@rendezvenyhelyszinek.hu

Kapcsolat


