Hirdetési lehetőségeink 2010
Online felületek - hirdetési árak

Oldal/menü

1. kategória
Nyítólap

2. kategória
Képgaléria
Hírek
Élménybeszámolók
Fotópályázat
Ranglista

3. kategória
Küldd tovább

4. kategória
Kiállítások

5. kategória
Képgaléria kis banner

Havonta

120*240
120*240
120*240
120*240
bruttó 40 000 Ft bruttó 35 000 Ft bruttó 30 000 Ft bruttó 25 000 Ft

120*240
bruttó 5 000 Ft

Havonta

240*240
240*240
240*240
240*240
bruttó 75 000 Ft bruttó 65 000 Ft bruttó 55 000 Ft bruttó 45 000 Ft

240*240
bruttó 9 000 Ft

Kedvezmények
Időtartam alapú kedvezmények:
2 hónap
3 - 5 hónap
6 - 8 hónap
9 - 12 hónap

5%
10%
20%
30%

Mennyiség alapú kedvezmények:
2 db hirdetési felület
3 - 5 db hirdetési felület
6 - 8 db hirdetési felület
9 - 12 db hirdetési felület

5%
10%
20%
30%

A fenti hirdetési árak bruttó árak!
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Tájékoztatjuk, hogy a „Hirdetési lehetőségeink 2010”-ben foglaltak nem minősülnek ajánlatnak, hanem ajánlattételre felhívásnak tekintendők.
A megrendelés menete:
1. Válassza ki a Varázslatos Magyarország valamely weboldalán a kívánt hirdetési helyet.
2. A „Hirdetési lehetőségeink 2010” fenti táblázatában a választott hirdetési hely ismeretében kiválaszthatja a megfelelő hirdetési kategóriát, és a
hirdetés méretét. A hirdetés mennyisége és időtartama alapján kedvezményes áron adunk felületet az Ön hirdetésének.
3. Miután a megfelelő hirdetési felület kiválasztása megtörtént, ajánlatát írásban (e-mail, postai levél) jelezze felénk. Kérjük megrendelésében
jelölje meg, hogy melyik hirdetési felületen, milyen időtartamban, mit szeretne hirdetni, valamint cégkivonatában (illetve természetes személy
esetén az okmányaiban) foglaltakkal egyezően adja meg az egyedi szerződés megkötéséhez szükséges azonosító adatait, a számlázási és a
postacímét, továbbá a kapcsolatfelvételhez szükséges egyéb elérhetőségét.
4. Amennyiben a választott hirdetési hely a megrendelésének megfelelően szabad, ajánlatát visszaigazoljuk, és a választott hirdetés, illetve a
megadott adatai alapján kitöltött egyedi szerződést az átutalásos számlával együtt postára adjuk. Egyéb esetben a lehető legrövidebb úton,
késedelem nélkül tájékoztatjuk a szabad hirdetési helyekről és időtartamokról.
5. Amennyiben az egyedi szerződésben foglaltakat hirdetési szándékával egyezőnek találja, úgy azt cégszerűen aláírva küldje vissza, továbbá
elektronikus úton küldje meg a bannerét. A hirdetése a számla kiegyenlítését, illetve az aláírt egyedi szerződés megérkezését követően kerül fel
weboldalunkra.
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