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Miért válassz minket?
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Nem kell külön weboldalt létrehoznod a programra és a 
látnivalóra, amellyel pénzt és időt spórolhatsz meg!

Nem kell a weboldal üzemeltetési költségeit fizetned, 
amellyel további plusz kiadásoktól mentesülsz!

Keresőoptimalizált szöveget kapsz a programod és 
látnivalód leírásához!

Segítünk kiválasztani a látogató csalogató képeket!

Programkeresőnk segítségével a látogatók célzottan 
kereshetnek programot több szűrési beállítás 
használatával!

Oldalunkon több ezer program és látnivaló között 
válogathatnak a látogatók, te se maradj ki a listából!

Az oldalunkra a programok és látnivalók feltöltése 
INGYENES, csak a kiemelésekért kell fizetned!



Megjelenési lehetőségek – Slider

A látogatók a legtöbb aloldalon a slider
hirdetéssel találkoznak első alkalommal, ezért a 
legtöbbet megtekintett hirdetésnek számít, illetve 
a legjobb figyelemfelkeltő reklámozási lehetőség.

Slider megjelenése: Főoldal, Régió aloldal, Megye 
aloldal, Település aloldal, Program aloldalak, Wellness, 
egészség aloldal, Kultúra aloldal, Kirándulás aloldal, 
Család aloldal, Romantika aloldal, Blog aloldal

+ bónusz lehetőség – egy havi csomag 
megrendelése esetén 5 szabadon választott 
elérhető település sliderén is megjelenik a 
hirdetés

A megjelenés listaára: 

100.000 Ft + ÁFA/hét

+TIPP: 1 havi csomag megrendelése esetén          
1 hetes megjelenést ajándékba adunk:          
300.000 Ft + ÁFA/hó

Vállaljuk, hogy elkészítjük a hirdetés vizuális 
megjelenítését is, amelynek díja 30.000 Ft + ÁFA /slider
(az ár maximum 3 körös grafikai egyeztetést tartalmaz a 
kreatív anyagra).
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Megjelenési lehetőségek – TOP 6 program

A TOP 6 program szekció közvetlenül a slider
alatt jelenik meg a főoldalon, ezért elsőként 
láthatóak az oldal betöltésekor asztali és 
mobilnézetben is. A legtöbbet megtekintett 
programok lesznek az itt elhelyezett hirdetések.

TOP 6 megjelenése: Főoldal 

A megjelenés listaára: 

40.000 Ft + ÁFA/hét

+TIPP: 1 havi csomag megrendelése esetén 1 
hetes megjelenést ajándékba adunk:          
120.000 Ft + ÁFA/hó
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Megjelenési lehetőségek – Népszerű programok

A Népszerű programok szekció közvetlenül a 
TOP 6 program alatt jelenik meg a főoldalon. 
Méretének és kiemelkedő helyének köszönhetően 
figyelemfelkeltő hirdetési lehetőség.

Népszerű programok megjelenése: Főoldal 

A megjelenés listaára: 

30.000 Ft + ÁFA/hét

+TIPP: 1 havi csomag megrendelése esetén 1 
hetes megjelenést ajándékba adunk:          
90.000 Ft + ÁFA/hó
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Megjelenési lehetőségek – Népszerű látnivalók

A Népszerű látnivalók szekció közvetlenül a 
Népszerű programok alatt jelenik meg a főoldalon. 
Méretének és kiemelkedő helyének köszönhetően 
figyelemfelkeltő hirdetési lehetőség.

Népszerű látnivalók megjelenése: Főoldal 

A megjelenés listaára: 

30.000 Ft + ÁFA/hét

+TIPP: 1 havi csomag megrendelése esetén 1 
hetes megjelenést ajándékba adunk:          
90.000 Ft + ÁFA/hó
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Megjelenési lehetőségek – Kiemelt programok

A Kiemelt programok szekció több aloldalon is 
megjelenik, amellyel biztosítja, hogy a hirdetés 
minél több látogatóhoz eljusson. Különösen 
figyelemfelkeltő hirdetési lehetőség akár kisebb 
programok hirdetésére is, ha egyszerre több 
helyen is szeretnénk hirdetni. A listaár tartalmazza 
a kiemelt matricát és a matricához tartozó 
előnyöket is.

Kiemelt programok megjelenése: Főoldal, 
Régió/Megye/Település aloldalak, Program oldal, 
Wellness, egészség/ Kultúra/ Kirándulás/ Család és 
Romantika aloldalak, Mai programok oldal, Program és 
Látnivaló kategóriák oldalai, Programkereső 
eredménye oldal

A megjelenés listaára: 

20.000 Ft + ÁFA/hét

+TIPP: 1 havi csomag megrendelése esetén 1 
hetes megjelenést ajándékba adunk:          
60.000 Ft + ÁFA/hó
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Megjelenési lehetőségek – Kiemelt matrica

A Kiemelt matricával jelzett programok és 
látnivalók prioritást élveznek a többi programhoz és 
látnivalóhoz viszonyítva, és előre kerülnek minden 
felsorolási listában. A kiemelt matricával jelzett 
programok és látnivalók a Hasonló programok és 
Hasonló látnivalók ajánlóban is megjelenik. A kiemelt 
matricával jelzett program az adott település kiemelt 
programjai között is automatikusan megjelenik.

Kiemelt matricával jelzett programok 
megjelenése: Régió/Megye/Település aloldalai, 
Program összesítő oldal, Program kategóriaoldalak, 
Látnivaló kategóriaoldalak, Programkereső eredménye 
oldal, Mai programok oldal, Hasonló programok 
programajánló, Hasonló látnivalók programajánló, 
Település kiemelt programajánlója

A megjelenés listaára: 

10.000 Ft + ÁFA/hét

+TIPP: 1 havi csomag megrendelése esetén 1 
hetes megjelenést ajándékba adunk:           
30.000 Ft + ÁFA/hó
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Megjelenési lehetőségek – Aktuális heti programok
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Az Aktuális heti programok szekció az aktuális 
héten megrendezésre kerülő rendezvényeket 
az oldal alján található folyamatosan úszó 
slider elemben listázza. Kiváló hirdetési 
lehetőség azok számára, akik csak az adott 
héten szeretnék hirdetni a programot.

Az aktuális heti programok megjelenése:
Főoldal, Régió/Megye/Település aloldalai, Program 
összesítő oldal, Program és látnivaló kategóriaoldalak, 
Programkereső eredménye oldal, Mai programok oldal, 
Wellness, egészség/ Kultúra/ Kirándulás/ Család és 
Romantika aloldalak, Térkép oldal, kapcsolat oldal, 
Blog aloldalak

A megjelenés listaára: 

10.000 Ft + ÁFA/hét

+TIPP: 1 havi csomag megrendelése esetén 1 
hetes megjelenést ajándékba adunk:           
30.000 Ft + ÁFA/hó



Megjelenési lehetőségek – TOP Hírek
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A TOP Hírek szekció közvetlenül a Népszerű 
helyszínek alatt jelenik meg a főoldalon. 
Méretének és kiemelkedő helyének köszönhetően 
figyelemfelkeltő hirdetési lehetőség.

TOP Hírek megjelenése: Főoldal 

A megjelenés listaára: 

20.000 Ft + ÁFA/hét

+TIPP: 1 havi csomag megrendelése esetén 1 
hetes megjelenést ajándékba adunk:          
60.000 Ft + ÁFA/hó



Megjelenési lehetőségek – Blog bejegyzés
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A Blog oldalon széleskörű témák és kategóriák 
között válogathatnak a látogatók érdeklődési 
körüknek megfelelően. Elsősorban aktuális 
témákat, illetve élményekhez kapcsolódó 
helyszíneket és programokat bemutató 
bejegyzések kiváló aloldala. Méretének és 
kiemelkedő helyének köszönhetően 
figyelemfelkeltő hirdetési lehetőség.

Blog megjelenése: Blog aloldalak

A megjelenés listaára: 

10.000 Ft + ÁFA/hét

+TIPP: 1 havi csomag megrendelése esetén 1 
hetes megjelenést ajándékba adunk:           
30.000 Ft + ÁFA/hó



Csomagajánlatok - Programok
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Basic 
„Felfedező” csomag: 

Ismerd meg oldalunkat, és fedezd fel a 
hirdetési lehetőségeket, amelyekkel 
megismertetheted programodat az 

országgal.

A csomag tartalma:

Slider ✘
TOP 6 program ✘

Népszerű programok ✓
Kiemelt programok ✘

Kiemelt matrica ✓
Aktuális heti programok ✘

TOP Hírek ✘
Blog bejegyzés ✘

A csomag ára: 

30.000 Ft/csomag/hét

104.000 Ft/csomag/hó

Standard 
„Közönség kedvenc” csomag: 

Ha már ismered oldalunkat, és a hirdetési 
lehetőségeket, akkor mindenképpen a 

„Közönség kedvenc” csomagunkat ajánljuk, 
amellyel még több felületen jelenhetsz meg az 

ismertséged növelése érdekében.

A csomag tartalma:

Slider ✘
TOP 6 program ✔

Népszerű programok ✘
Kiemelt programok ✔

Kiemelt matrica ✔
Aktuális heti programok ✔

TOP Hírek ✘
Blog bejegyzés ✘

A csomag ára: 

60.000 Ft/csomag/hét

208.000 Ft/csomag/hó

Prémium 
„Mindent bele!” csomag: 

Ha profi csomagot szeretnél, ahol kihozhatod 
a hirdetési lehetőségekből a maximumot, 

akkor válaszd a „Mindent bele!” 
csomagunkat, ahol minden felületen 

megjelenik a programod.

A csomag tartalma:

Slider ✔
TOP 6 program ✔

Népszerű programok ✔
Kiemelt programok ✔

Kiemelt matrica ✔
Aktuális heti programok ✔

TOP Hírek ✔
Blog bejegyzés ✔

A csomag ára: 

180.000 Ft/csomag/hét

624.000 Ft/csomag/hó



Csomagajánlatok - Látnivalók
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Prémium 
„Mindent bele!” csomag: 

Ha profi csomagot szeretnél, ahol kihozhatod 
a hirdetési lehetőségekből a maximumot, 

akkor válaszd a „Mindent bele!” 
csomagunkat, ahol minden felületen 

megjelenik a programod.

A csomag tartalma:

Slider ✔
Népszerű látnivalók ✔

Kiemelt matrica ✔
TOP Hírek ✔

Blog bejegyzés ✔

A csomag ára: 

127.500 Ft/csomag/hét

442.000 Ft/csomag/hó

Standard 
„Közönség kedvenc” csomag: 

Ha már ismered oldalunkat, és a hirdetési 
lehetőségeket, akkor mindenképpen a 

„Közönség kedvenc” csomagunkat ajánljuk, 
amellyel még több felületen jelenhetsz meg az 

ismertséged növelése érdekében.

A csomag tartalma:

Slider ✘
Népszerű látnivalók ✔

Kiemelt matrica ✔
TOP Hírek ✘

Blog bejegyzés ✘

A csomag ára: 

30.000 Ft/csomag/hét

104.000 Ft/csomag/hó



Kedvezmények
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Állandó kedvezmények

Early Bird kedvezmény: 

Listaár: amennyiben 1 hónappal a tervezett hirdetési időszak előtt megrendeled a 
hirdetési felületet, abban az esetben 20% kedvezményt biztosítunk a listaárból! 

Csomagajánlat: amennyiben 1 hónappal a tervezett hirdetési időszak előtt 
megrendeled az egyik csomagajánlatot, abban az esetben 5% kedvezményt 

biztosítunk a csomagárból!

1 hét ajándék:

1 havi hirdetési felület egy időben történő megrendelése esetén 1 hetet 
ajándékba adunk!


