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MÉDIAAJÁNLAT 

hirdetési lehetőségek  
a hajduszoboszlo.hu weboldalon 

 
 Érvényes 2020.06.01-től visszavonásig 

 

Hirdetési felületek 
Prémium kiemelés a szálláslistázóban a 

weboldalon 
 Listaár TDM* tagi ár 

„TOP 6” prémium megjelenés 60.000 Ft 30.000 Ft 

Prémium megjelenési lehetőség csak az extra adatlapos szálláshelyek részére. Garantált megjelenés a szálláslistázó 1-6 helyein. A szállás 
aloldalon és a tartalmi aloldalakon garantált “extra adatlapos megjelenések” előtti helyezés. Ezzel a prémium megjelenési lehetőséggel 
maximum 6 db szálláshely jelenhet meg havonta. Az összes nyelvi oldalra vonatkozó megjelenés (megfelelő nyelvi tartalom esetén). A HAPP 
mobilalkalmazáson belül is érvényes a garantált top 6 megjelenés. Azonos megjelenési aránnyal, de rotálódó megjelenéssel kerülnek az 1-6 
helyre a szálláshelyek.  

 Prémium kiemelés a főoldalon 

 Listaár TDM* tagi ár 

Főoldali kiemelt szálláshely ajánló 40.000 Ft 20.000 Ft 

A főoldal felső harmadában található „szállások” blokkban lévő kiemelt képes hirdetési lehetőség szálláshelyeknek. Ezen a felületen 
kategóriánként maximum 3 db szálláshelyajánlat jelenhet meg havonta. Az összes nyelvi oldalra vonatkozó főoldali megjelenés. 400x150 px 
méretű, feliratmentes jpg formátumú kép szükséges a szálláshelyről. A főoldal betöltésénél az ajánlatok azonos megjelenési aránnyal, 
véletlenszerű sorrendben jelennek meg kategóriánként a hirdetési blokkban. 

 Banner helyek a weboldalon 

 Listaár TDM* tagi ár 

Szélesvásznú banner a főoldalon 50.000 Ft 25.000 Ft 

A főoldal felső harmadában megjelenő leaderboard típusú, kiemelt hirdetési forma. Ezen a felületen maximum 5 db kereskedelmi ajánlat 
jelenhet meg havonta, valamint 4 db tartalmi szerkesztői felhasználású banner. Az összes nyelvi oldalra vonatkozó megjelenés. A bannerek 
azonos megjelenési aránnyal, de rotálódó megjelenéssel kerülnek a hirdetési felületre. 970x90 px méretben, jpg formátumban kész anyag 
megküldése szükséges. A hirdetés mobil felületen is megjelenik. 

 Listaár TDM* tagi ár 

Felúszó banner a főoldalon 50.000 Ft 25.000 Ft 

A főoldal alján 4 másodperces idő után felúszó kiemelt hirdetési banner. Ezen a felületen maximum 5 db kereskedelmi ajánlat jelenhet meg 
havonta, valamint 4 db tartalmi szerkesztői felhasználású banner. Az összes nyelvi oldalra vonatkozó megjelenés. Azonos megjelenési aránnyal, 
de rotálódó megjelenéssel kerülnek a hirdetési felületre a kereskedelmi ajánlatok. Egy látogatónak csak 2 percenként jelenik meg újra a 
hirdetés, az első megjelenést követően. 970x90 px méretben, jpg formátumban kész anyag megküldése szükséges. A hirdetés mobil felületen 
nem jelenik meg. 

 Listaár TDM* tagi ár 

Négyszögletes banner a tartalmi aloldalakon 30.000 Ft 15.000 Ft 

A weboldal tartalmi, leíró aloldalainak (pl.: Hajdúszoboszló, Fürdőkomplexum, Gyógyfürdő, Aqua-Palace, Aquapark, Strand, Bolg, …) jobb 
oldalán megjelenő banner típusú, kiemelt hirdetési forma. Ezen a felületen maximum 5 db kereskedelmi ajánlat jelenhet meg havonta, 
valamint 4 db tartalmi szerkesztői felhasználású banner. Az összes nyelvi oldalra vonatkozó megjelenés. A bannerek azonos megjelenési 
aránnyal, de rotálódó megjelenéssel kerülnek a hirdetési felületre. 295x295 px méretű jpg formátumú kész anyag megküldése szükséges. 

 Listaár TDM* tagi ár 

Felúszó banner a tartalmi aloldalakon 30.000 Ft 15.000 Ft 

A weboldal tartalmi, leíró aloldalainak (pl.: Hajdúszoboszló, Fürdőkomplexum, Gyógyfürdő, Aqua-Palace, Aquapark, Strand, Blog) alján 4 
másodperces idő után felúszó kiemelt hirdetési banner. Ezen a felületen maximum 5 db kereskedelmi ajánlat jelenhet meg havonta, valamint 
4 db tartalmi szerkesztői felhasználású banner. Az összes nyelvi oldalra vonatkozó megjelenés. Azonos megjelenési aránnyal, de rotálódó 
megjelenéssel kerülnek a hirdetési felületre a kereskedelmi ajánlatok. Egy látogatónak csak 2 percenként jelenik meg újra a hirdetés, az első 
megjelenést követően. 970x90 px méretben, jpg formátumban kész anyag megküldése szükséges. A hirdetés mobil felületen nem jelenik meg.  
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 Listaár TDM* tagi ár 

Négyszögletes banner a listázó aloldalakon 30.000 Ft 15.000 Ft 

A weboldal listázó aloldalainak (Rendezvények, Programok, Szállás, Akciók, Vendéglátás, Szolgáltatók) bal oldalán, a szűrők alatt megjelenő 
banner típusú, kiemelt hirdetési forma. Ezen a felületen maximum 5 db kereskedelmi ajánlat jelenhet meg havonta, valamint 4 db tartalmi 
szerkesztői felhasználású banner. Az összes nyelvi oldalra vonatkozó megjelenés. A bannerek azonos megjelenési aránnyal, de rotálódó 
megjelenéssel kerülnek a hirdetési felületre. 295x295 px méretű jpg formátumú kész anyag megküldése szükséges. 

 Listaár TDM* tagi ár 

Felúszó banner a listázó aloldalakon 30.000 Ft 15.000 Ft 

A weboldal listázó aloldalainak (Rendezvények, Programok, Szállás, Akciók, Vendéglátás, Szolgáltatók) alján 4 másodperces idő után felúszó 
kiemelt hirdetési banner. Ezen a felületen maximum 5 db kereskedelmi ajánlat jelenhet meg havonta, valamint 4 db tartalmi szerkesztői 
felhasználású banner. Az összes nyelvi oldalra vonatkozó megjelenés. Azonos megjelenési aránnyal, de rotálódó megjelenéssel kerülnek a 
hirdetési felületre a kereskedelmi ajánlatok. Egy látogatónak csak 2 percenként jelenik meg újra a hirdetés, az első megjelen ést követően. 
970x90 px méretben, jpg formátumban kész anyag megküldése szükséges. A hirdetés mobil felületen nem jelenik meg. 

 Akciók kiemelt megjelenítése 

 Listaár TDM* tagi ár 

Szállás akció kiemelt megjelenítése 30.000 Ft/ akció 15.000 Ft/ akció 

Külön AKCIÓ matrica kiemelés a szálláshely képének sarkában a szállás aloldalon listás és rácsos nézeténél, valamint a tartalmi aloldalak jobb 
oldali szállásajánló oszlopban való megjelenéskor. Akciók menüpont megjelenítése a szálláshely adatlapján. Akciók megjelenítése a főoldalon 
az akció menüpontban. Az akciók aloldalon az ajánlatok csomagbesorolásonként véletlenszerűen, rotálódva jelennek meg. Az akciók a kezdési 
dátumuk előtt 90 nappal már megjeleníthetőek. A hirdetés az adott akció kategória előre meghatározott utolsó megjelenési napjáig érvényes. 
Egy akció egy megjelenési díjért csak 1 akció kategóriában tüntethető fel. Az összes nyelvi oldalra vonatkozó megjelenés (megfelelő nyelvi 
tartalom esetén). A megjelenéshez szükséges feltételeknek megfelelő anyagokat a megrendelőnek szükséges biztosítania. 

 Szponzorált blogbejegyzés megjelenítése 

 Listaár TDM* tagi ár 

Szponzorált blogbejegyzés 30.000 Ft/ db 15.000 Ft/ db 

A főoldal „Neked írtuk” blokkjában való megjelenési lehetőség a szolgáltató által írt blogbejegyzéssel. Hetente 1 db szolgált atói szponzorált 
blogbejegyzésre van lehetőség összesen. Olvasmányos, min. 500, max. 2000 karakter terjedelmű szöveg megküldése szükséges (idegen nyelvi 
mutációkban is), valamint egy 1600x1200 px kép. A blog a Tippek és még egy szabadon választott kategóriában jelenhet meg, mint szponzorált 
bejegyzés. Minimum 1 hét időtartamig a főoldalon garantált megjelenés, valamint az alkategóriákon belül legalább 1 évig elérhető a bejegyzés.  

 Hírlevélben való kiemelt ajánlat megjelenítése 

 Listaár TDM* tagi ár 

Hírlevélben való megjelenés kiemelt ajánlatként 30.000 Ft/ db 15.000 Ft/ db 

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft által kiküldésre kerülő hírlevélben lévő képes-szöveges (1 db 240x240 px kép, maximum 250 
karakter) megjelenési lehetőség. Egy hírlevélbe, maximum 2 db kereskedelmi ajánlat kerülhet be. A hírlevél kiküldése 2 heti rendszeress éggel 
(főszezonban heti 1 alkalommal) történik. A hírlevelet a facebook oldalunkon is megosztjuk a hírlevél megjelenését követő pár napon belül.  

 Szponzorált facebook poszt megjelenítése 

 Listaár TDM* tagi ár 

Szponzorált facebook poszt 30.000 Ft/ db 15.000 Ft/ db 

A hivatalos Facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/hajduszoboszlo.hu) megjelenített szponzorált képes-szöveges bejegyzési 
lehetőség. A poszthoz a képet (1 db 600x600 px kép) és a szövegezést (címsor max. 90 karakter, leírás max. 300 karakter) a megrendelő 
biztosítja. Min. 10.000 garantált személyes üzenőfali elérés (szükség esetén saját költségen ráhirdetünk a bejegyzésre). Hetente 1 db 
szolgáltatói szponzorált Facebook bejegyzésre van lehetőség összesen. 

Az árak nettó árak, az ÁFA összege a díjon felül fizetendő! 

* TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) tag: mindenki, aki a HVE (Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete), vagy a HFE 
(Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete) tagja.  
Megjelenések egyéb feltételei: a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft fenntartja magának a jogot, hogy az általa üzemeltetett 

hajduszoboszlo.hu oldalon, a hírlevelébe és a közösségi oldalaira csak az imázsának, arculatának és az oldalai minőségének megfelelő hirdetési 

anyagokat fogadjon el. A feltételekről a megrendelők a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft munkatársaitól érdeklődhetnek. A hirdetések 

kizárólag a kiállított számlák kiegyenlítése után jelennek meg. 
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Mennyiségi PLUSZ hirdetési  
kedvezmények  
TDM tagoknak 

 
 Érvényes 2018.03.01-től visszavonásig 

(a megrendelések összegének, vagy daradszámának megfelelően Plusz felületeket biztosítunk) 
 

Hotel/ Panzió/ Kemping PLUSZ hirdetési kedvezmények 

Az adott szállástípusok által leadott egyszeri, egyösszegű 
megrendelés esetén a megrendelés összegének megfelelően 
Pluszban választható felületeket biztosítunk. ** 

Megrendelés nettó összege 
Pluszban választható 

hirdetési felületek nettó 
összértéke 

min. 200.000 Ft 30.000 Ft 

min 500.000 Ft 85.000 Ft 

min. 1000.000 Ft 210.000 Ft 

Apartman/ Vendégház/ Magánszállás PLUSZ hirdetési kedvezmények 

Az adott szállástípusok által leadott egyszeri, egyösszegű 
megrendelés esetén a megrendelés összegének megfelelően 
Plusz felületeket biztosítunk. ** 

Megrendelés nettó összege 
Pluszként biztosított 

hirdetési felület 

min. 50.000 Ft 
1 db akció komplett kiemelt 

megjelenítése 

min. 100.000 Ft 
2 db akció komplett kiemelt 

megjelenítése 

2=3 PLUSZ kedvezmény 

 
A 2=3 kedvezmény keretében választható hirdetési 

felületek 

Egy adott hirdetési felületből 2 db megrendelése esetén plusz 1 
db-ot a megrendelt felületből biztosítunk. Egyszerre maximum 
2 db 2=3 kedvezmény vehető igénybe. ** 

Akciók komplett kiemelt 
megjelenítése 

Négyszögletes banner a 
tartalmi aloldalakon 

Négyszögletes banner a 
listázó aloldalakon 

Hírlevélben való megjelenés 
kiemelt ajánlatként 

 

** Megjelenések egyéb feltételei: a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft fenntartja magának a jogot, hogy az általa 

üzemeltetett www.hajduszoboszlo.hu portálon, a hírlevelébe és a közösségi oldalaira csak az imázsának, arculatának 

és az oldalai minőségének megfelelő hirdetési anyagokat fogadjon el. A részletes feltételekről a megrendelők a 

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft munkatársaitól érdeklődhetnek. A hirdetések kizárólag a kiállított számlák 

kiegyenlítése után jelennek meg. 
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