Felület árak
Gyors, mobilbarát, magasan látogatott online szállásfoglalási rendszer.

MIÉRT HIRDESSEN A SZALLAS.HU-VAL?
… mert Magyarország piacvezető online szállásközvetítő portálja,
… mert havonta átlagosan 5,5 millió+ egyedi látogatóval rendelkezik,
… mert 2018-ben több, mint 24 milliárd forint foglalásközvetítést bonyolított le,
melyet 2019-re még tovább tudtunk növelni,
… mert több, mint 1.100.000 valódi vendégértékelés alapján dönthetnek a foglalók,
… mert az Ön sikere a legfontosabb számunkra!

Média ajánlatunk a Szallas.hu regisztrált partnereinek készült, akik a benne foglalt
image megjelenések igénybevételével tovább erősíthetik brand értéküket és
növelhetik forgalmukat csatornánkon.

FŐOLDALI KIEMELT MEGJELENÉSEK
(CSAK A SZALLAS.HU-N REGISZTRÁLT SZÁLLÁSADÓKNAK)
Áraink 2021. január 1-től érvényesek.
Felület neve

Gyakoriság

Árak (nettó Ft)

1

Kereső mögötti nagykép *

1 hét

190.000 Ft

2

Nagy kiemelt ajánlatok 1. sor

1 hét

100.000 Ft

3

Nagy kiemelt ajánlatok 2. sor

1 hét

90.000 Ft

4

Nagy kiemelt ajánlatok 3. sor

1 hét

80.000 Ft

5

Keresőben lévő hotelnév

1 hét

38.000 Ft

6

Mobil kiemelt ajánlat 1. hely

1 hét

38.000 Ft

7

Mobil kiemelt ajánlat 2. helytől **

1 hét

30.000 Ft

* Ajánlata mobil nézetben is elérhető!
** Összesen 4 hely érhető el
Főoldalunkat keddi napokon frissítjük!
Barter esetén az áraink megállapodás tárgyát képezik.
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KÖZÖSSÉGI MÉDIA AJÁNLAT / SOCIAL MÉDIA AJÁNLAT
Neve

Tartalma

Social csomag

Facebook poszt + Instagram megjelenés

Ára (nettó Ft)
50.000 Ft

Facebook oldal rajongóinak száma: 650.000+
Facebook oldal heti elérése: 1.100.000+

Blog.szallas.hu

http://blog.szallas.hu/

 Folyamatos, friss tartalom– Heti 5 cikk

 Havi 100.000+ olvasó

 Szakmai cikkek, ajánlók, top listák és adatok

A blogcikk megosztásra kerül facebookon fizetett hirdetésként.
Blog I.
Küldött információk alapján
Terjedelem maximum 4 000 karakter

Blog II.
Piros Kalapos Lány által készített cikk,
telefonos interjú alapján

Blog III.
Piros Kalapos Lány által készített cikk,
helyszíni látogatással
(járvány helyzettől függően)

Ára: 50.000 Ft + Áfa

Ára: 70.000 Ft + Áfa

Ára: 90.000 Ft + Áfa

Amennyiben a fentinél később történik meg az írásos lemondás, a lemondási
költség a következőképpen kerül számlázásra:
– A megjelenés előtt 48 órával: a listaár 50%-a
– A megjelenés előtt 48 órán belül: a listaár 100%-a.

Megrendelés feltételei (készpénzes és barter megállapodások esetén):
1) Anyagleadási határidő a megjelenés elindítása előtt:
Főoldali megjelenés: megjelenést megelőző hét pénteken 12 óráig.
Facebook megjelenés: megjelenést megelőző 3. munkanapon 12 óráig.

4) Inaktiválási kötbér:
2) Átfoglalási, átütemezési felár:
Amennyiben a kampány megrendelt és visszaigazolt és a szálláshely a
A véglegesített és megrendelt megjelenések esetében a későn
megjelenés napján számlatartozás miatt inaktív státuszú, a megjelenés nem
elküldött kreatívok, vagy egyéb nem a Szallas.hu Kft. hibájából eredő
indítható el.
kampánycsúsztatások miatt új helyfoglalások esetében átfoglalási felár
Kötbér mértéke: a megállapodott ár 100%-a
fizetendő.
A felár meghatározásánál nem a módosított tétel értéke az irányadó,
hanem a megrendelőn szereplő végösszeg (listaár), abban az esetben is, 5) Barter megállapodások esetén a megjelenés csak abban az esetben indítható
el, amennyiben a szükséges dokumentumok és utalványok megküldésre
hogyha az össztételből csak egy elem kerül átfoglalásra.
kerültek a megjelenés anyagleadási határidejéig.
Átfoglalási felár mértéke: a megrendelőn szereplő listaár 50%-a.
3) Lemondási költség
Befoglalt és megrendelt megjelenést lemondani csak írásban lehet.
Amennyiben a kampány megrendelt és visszaigazolt, lemondási költség
fizetése nélkül lemondható:
– Főoldali megjelenés esetében: a megjelenést megelőző hét
péntekig
– Facebook megjelenés esetében: a megjelenést megelőző 3.
munkanapon.

6) A feltüntetett árakból Silver Partnereinknek 10%, míg Gold Partnereinknek 15%
kedvezményt biztosítunk.

Több választott felület lekötése, személyre szabott ajánlatok miatt forduljon hozzánk bizalommal a sales@szallas.hu címen.
Barter esetén az áraink megállapodás tárgyát képezik.
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2021-BEN ÚJRA! HIRLEVÉL MEGJELENÉSEK
Jelenítse meg ajánlatát a limitált helyek egyikén, érjen el több, mint 600.000 potenciális vendéget!

Felület neve

Tartalma

Ára (nettó Ft)

Hírlevél 1. hely

Kiemelt méretű kép, település, szálláshely neve, besorolása (ha van), ajánlat ára,
ellátás típusa, kiemelt ajánlat címke és Megnézem gomb.

120.000 Ft

Hírlevél 2-6. hely

Normál méretű kép, település, szálláshely neve, besorolása (ha van), ajánlat ára,
ellátás típusa.

100.000 Ft

Hírlevél 2-6. hely

Hírlevél 1. hely
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