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1. 

Főoldali képes-szöveges kiemelés 

(kód: FŐ/1) 
Limitált 8 db hely / hó, alapár: 89 000 Ft + ÁFA / hó / db 

Főoldalon legelöl a felső blokkban, kék keretben történő képes-szöveges kiemelt 

megjelenés. 

Egyszerre 4 helyszín jelenik meg, 10-20 mp-enként folyamatosan slide-ban lapozódba 

cserélődnek. A helyek sorrendje random módon változik. 

Minden egyes oldalra érkező látogató számára megjelenés a legelsők között. Átlagosan 20-

25%-al növelhető így az érdeklődések, ajánlatkérések száma. 

Főoldali képes-szöveges előresorolás 

(kód: FŐ/2) 
Limitált 5 db hely/hó, alapár: 69 000 Ft + ÁFA / hó /db 

Főoldali felső blokk alatti képes-szöveges kiemelt megjelenés, 1. 2. 3. 4. 5. helyen, egymás 

után, de a helyek sorrendje random módon változik. Átlagosan 18-20%-kal növelhető így az 

érdeklődések, ajánlatkérések száma. 
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2. 

Találati képes-szöveges kiemelés 

(kód: TALALATI/1) 
Limitált 4 db hely / hó, alapár: 49 000 Ft + ÁFA / hó /db Budapest, Pest megye, Balaton és 

környéke régiók esetében, alapár: 39 000 Ft + ÁFA / hó /db Észak-Magyarország, Dél-Alföld, 

Közép-Dunántúl, Észak- Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl régiók esetében. 

A választott régiós keresést követően a találati lista tetején, kék keretben történő képes-

szöveges kiemelt megjelenés. 

 

Találati képes-szöveges előresorolás 

(kód: TALALATI/2) 
Limitált 3 db hely / hó, alapár: 29 000 Ft + ÁFA / hó /db 

Régiós keresést követően a találati listában, a felső blokk alatti képes-szöveges kiemelt 

megjelenés, 1. 2. 3. helyen, egymás után, de a helyek sorrendje random módon változik. 

Régiók: Budapest, Pest megye, Észak-Magyarország, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl,  

Észak- Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Balaton és környéke 
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3. 

Hírlevél-blokk megjelenés 

(kód: HIR) 
Limitált 5 db hely / hó, alapár: 39 000 Ft + ÁFA / megjelenés A hírlevél 

6550 szervező direkt e-mail címre kerül kiküldésre. 

Megjelenik benne a hirdetőről 7-8 sor anyag (lehet bemutatkozás, konkrét ajánlat vagy 

vegyesen), 1 db kép és egy link, amely a saját profilra visz a rendezvenyhelyszinek.hu 

oldalon. 

Exkluzív hírlevél megjelenés 

(kód: HIR, EXKL) 
Limitált 2 db megjelenés / hó, alapár: 99 000 Ft + ÁFA / 

megjelenés 

A hírlevél 6550 szervező direkt e-mail címre kerül kiküldésre. 

Kizárólag saját, exkluzív megjelenés.  

Bármennyi szöveg (bemutatkozás, konkrét ajánlat) és kép 

szerepelhet benne, igény szerint logót is megjelenítünk, 

valamint belekerül egy link, amely a saját profilra visz a 

rendezvenyhelyszinek.hu oldalon. 


