


 
 
 
 
 
 

 

Online hirdetési ajánlataink az Infobekescsaba.hu portálon 

 Típus Időtartam Ár 
 

Cégkatalógus / Cégtár 
 
1 Cégregiszter adatlap (mini céges weboldal) 1 évre 40.000 Ft+ Áfa 
 Megjelenés: főoldalon, cikk oldalakon, cégregiszter oldalon. Összeköthető saját Facebook 

oldallal. Tartalma: cégadatok, elérhetőségek, aktív e-mailcím link, aktív weboldal link (ha 
van), aktív Google térkép, bemutatkozás, tevékenység leírása 5 db fotóval, referenciák;) 

saját egyedi webcímet biztosítunk) 
2 Facebook cégregiszter alkalmazás 1 évre 10.000 Ft+ Áfa 
 Legyen egyedi, saját arculatot bemutató Facebook oldala. Osszon meg vállalkozásával 

kapcsolatos információkat az infóváros által kínált Facebook alkalmazás segítségével! 
Cégregiszter szolgáltatással együtt vehető igénybe! 

Képes hirdetés (banner) 
3 Magnum 980x90 pixel 3 hé 35. 000 Ft+Áfa 
 Közép 468 x 120 pixe 3 hé 25.000 Ft+Áfa 
 Kicsi 120 x 240 pixel 3 hé 10. 000 Ft+Áfa 
 Négyzet 300 x 250 pixel 3 hé 20. 000 Ft+Áfa 
 Rovattámogatói 3 hé 7. 000 Ft+Áfa 

Speciális ajánlatok: 
4 Facebook profil oldal létrehozása Egyszeri díj 10. 000 Ft+Áfa 
 Legyen önnek is professzionális Facebook profil oldala, mely megfelel a közösségi média 

elvárásainak. Tartalma: indexkép tervezése, cégadatok, idővonal feltöltése. 
5 Programok rovatban történő megjelenés 1 év 35. 000 Ft+Áfa 
  1 Alkalom 5. 000 Ft+Áfa 
 Tartalma: kép (plakát, szórólap, egyedi megjelenésű hirdetés), részletes leírás, 

elérhetőség, pontos helyszín, időpont, + programonként Infóváros Facebook oldalán egy 
alkalommal történő megjelenés. 

6 Partner ajánlatok 1 hónap 15. 000 Ft+Áfa 
 Kifejezetten alkalmas promóciók népszerűsítésére. Feltűnő kisméretű fotó (91 x 91 px) 

mellett egy frappáns kreatív üzenettel jelenik meg a hirdetés a hírportál nyitó oldalán és 
minden cikk oldal jobb hasábján. 

    
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

7 Nyereményjáték, verseny hirdetése 1 hónap  egyedi ár 
 Újszerű és rendkívül kreatív marketing eszköz, mellyel aktivitásra bírhatja célközönségét. 

Felajánlott nyeremény fejében új érdeklődőket érhet el, továbbá népszerűsítheti 
vállalkozását, erősítheti arculatát, reklámozhatja akcióját. Cégregiszter szolgáltatással 

együtt vehető igénybe. 
8 Étterem napi menü rovat megjelenés 1 év 35. 000 Ft+Áfa 
  Alkalmi megjelenés 5. 000 Ft+Áfa 
 Jelenjen meg aktuális napi menüjével, hogy kínálata még több vendéghez eljusson! A 

minden pénteken megküldött következő heti menü ajánlatát munkatársaink töltik fel, de 
igény szerint saját hozzáférést is biztosítunk. 

9 Házhozszállítás rovat megjelenés 1 év 35. 000 Ft+Áfa 
 Eseti megrendelés esetén 1 hónap 5. 000 Ft+Áfa 
10 Szakértő válaszol rovat indítása 3 hónap 5. 000 Ft+Áfa 
 Legyen szakterületének hírmondója! Üzletének, vállalkozásának célközönségéből 

érkeznek a konkrét érdeklődők. Amennyiben az érdeklődők száma növekszik, 
javasoljuk saját blog indítására az Infóváros hírportál rendszerében. 

11 PR cikk megjelenés Egyszeri díj 10. 000 Ft+Áfa 
 Cikk elkészítése (saját anyag esetén nem 

jelentkező költség) 
Egyszeri díj 10. 000 Ft+Áfa 

 4-5 bekezdés terjedelmű cikk, 4 fotóval, átkattintható (épített linkkel) saját weboldalra, 
ezzel tovább erősíthető a weboldala Google-ben. (Hírportálunk PR rovatában cikk mindig 

elérhető marad.) 
 

Több szolgáltatás igénybevétele esetén jelentős kedvezményt 
biztosítunk! 

PR- cikkeinkhez használja hírlevél- küldő szolgáltatásunkat. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mini csomag Cégregiszter 
megjelenés 1 év 

1 Pr cikk 1 hét 
főoldalon, 

aztán pr-rovat 

 45. 000 Ft+ Áfa 

Alapcsomag Cégregiszter 
megjelenés 1 év 

2 PR cikk 1 hét 
főoldalon, 

aztán pr-rovat 
cikk 

1 középbanner (468 x 120 
px) 3 hétre 

60. 000 Ft+ Áfa 

Nagy 
csomag 

cégregiszter 
megjelenés 1 év 

3 PR cikk (3x1 
hét főoldalon, 

aztán PR-rovat) 

1 magnum banner 
(980x90 px) 3 hétre 

rovattámogatói banner 
(500 x 40 px) 1 hónap 

80. 000 Ft+ Áfa 
 

Extra 
csomag 

Cégregiszter 
megjelenés 1 év 

5 PR cikk (5 x 1 
hét főoldalon, 

aztán PR-rovat) 

1 magnum banner 
(980x90 px)1 hónapra 

rovattámogatói banner 
(500x40 px) 1 hónapra 

100. 000 Ft+ Áfa 
 

Egyéni, személyre szabott csomagajánlatokat kérje kollégánktól! 
 

PR-cikk csomagok Ár 
Internetes cikk- egy hétig főoldalon, majd folyamatosan a Pr-
rovatban 

10.000 Ft+ Áfa/db 
 

Internetes cikkek: fotókkal illusztrált cégbemutató, termékismertető, beharangozó, 
programajánló, általános bemutató, ismeretségnövelő írások, tetszőleges időpontokban 

felhasználható megjelenések 
1. csomag 1 éves időtartam: 12 db cikk (tetszőleges 

időpontban felhasználható) 
70.000 Ft+ Áfa 

2. csomag: 1 éves időtartam: 8 db cikk 55.000 Ft+Áfa 
3. csomag: 5 db cikk 35.000 Ft+Áfa 

 

Áraink 2014. december 1-től a visszavonásig érvényesek! 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


