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MIÉRT HIRDESSEN A SZALLAS.HU-VAL?
… mert Magyarország piacvezető online szállásközvetítő portálja,
… mert havonta átlagosan 5,5 millió+ egyedi látogatóval rendelkezik,
… mert 2017-ben több, mint 23 milliárd forint foglalásközvetítést bonyolított le, 
    melyet 2018-ra még tovább tudtunk növelni,

… mert több, mint 870 000 valódi vendégértékelés alapján dönthetnek a foglalók,
… mert 175 országban van jelen a nemzetközi piacon,
… 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 2019. január 1-től érvényesek.

Felület neve

Kereső mögötti nagykép *

Nagy kiemelt ajánlatok 1. sor

Nagy kiemelt ajánlatok 2. sor

Nagy kiemelt ajánlatok 3. sor

Keresőben lévő hotelnév

Mobil kiemelt ajánlat 1. hely

Mobil kiemelt ajánlat 2. helytől **
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Gyakoriság

1 hét

1 hét

1 hét

1 hét

1 hét

1 hét

1 hét

Árak (nettó Ft)

150 000 Ft

80 000 Ft

70 000 Ft

60 000 Ft

30 000 Ft

28 000 Ft

21 000 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

Tartalma

Facebook poszt + Instagram poszt

Neve

Social csomag

         Szallas.hu facebook oldal

https://www.facebook.com/www.szallas.hu/

Oldal rajongóinak száma: 650 000+

Oldal heti elérése: 1 100 000+

Megjelenés típusai:
      – Kép
      – Video
      – Ajánlat

Ára: 30 000 Ft + Áfa

         Szallas.hu Instagram oldal

https://www.instagram.com/szallashu/

Folyamatosan bővülő, aktív követő tábor

Megjelenés típusai:
      – Kép
      – Video
      – Történet

Ára: 10 000 Ft + Áfa

Ára (nettó Ft)

30 000 Ft 

         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

Ára: 40 000 Ft + Áfa

Blog II.

Piros Kalapos Lány által készített cikk, 
telefonos interjú alapján

Ára: 60 000 Ft + Áfa

Blog III.

Piros Kalapos Lány által készített cikk, 
helyszíni látogatással

Ára: 80 000 Ft + Áfa

Megrendelés feltételei (készpénzes és barter megállapodások esetén):
1) Anyagleadási határidő a megjelenés elindítása előtt:

Főoldali megjelenés: Megjelenést megelőző hét péntek 12 óráig.
Facebook megjelenés: Megjelenést megelőző munkanap 12 óráig.

2) Átfoglalási, átütemezési felár:
A véglegesített és megrendelt megjelenések esetében a későn 
elküldött kreatívok, vagy egyéb nem a Szallas.hu Kft. hibájából eredő 
kampánycsúsztatások miatt új helyfoglalások esetében átfoglalási felár 
fizetendő.

A felár meghatározásánál nem a módosított tétel értéke az irányadó, 
hanem a megrendelőn szereplő végösszeg (listaár), abban az esetben is, 
hogyha az össztételből csak egy elem kerül átfoglalásra.

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 

munkanapig

Több választott felület lekötése, személyre szabott ajánlatok miatt forduljon hozzánk bizalommal a sales@szallas.hu címen. 
Barter esetén az áraink megállapodás tárgyát képezik.

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

4) Inaktiválási kötbér:
Amennyiben a kampány megrendelt és visszaigazolt és a szálláshely a 
megjelenés napján számlatartozás miatt inaktív státuszú, a megjelenés nem 
indítható el.

Kötbér mértéke: a megállapodott ár 100%-a

5) Barter megállapodások esetén a megjelenés csak abban az esetben indítható
      el, amennyiben a szükséges dokumentumok és utalványok megküldésre     
      kerültek a megjelenés anyagleadási határidejéig.

6) A Prémium Partnereinknek 10% kedvezményt biztosítunk az összes 
      felületünkre. A kedvezmény más kedvezménnyel nem összevonható.
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ÚJDONSÁG! SZÁLLÁSHELY FOTÓZÁS
Úgy gondolja elavult, régi fotókkal dolgozik? 
Időközben felújított, megváltoztak a berendezési tárgyak? 
Rosszak a fényviszonyok vagy gyenge a felbontás?
Ideje lenne fotóztatni egy profival... de egy fotózás manapság nagyon drága? 

A profi fotók jelentős mértékben növelhetik forgalmát. Az elavult, kis felbontású képek a mai eszközökön gyenge minőségben jelennek meg, ami által 
akár foglalást is veszíthet. A jó galéria erősíti a vendég bizalmát és segíti a végső foglalási döntés meghozatalában.

Ragadja meg most a lehetőséget, a Szallas.hu Fotósa kedvező áron, szuper minőségben felfrissíti galériáját!
Érdeklődés és megrendelés a sales@szallas.hu email címen lehetséges.

35db kép, vagy kevesebb

Ára: 40 000 Ft + Áfa

+ igény esetén szállás biztosítása

Előtte

Előtte

Utána

Utána

35-80db kép

Ára: 50 000 Ft + Áfa

+ igény esetén szállás biztosítása

80db kép felett

Ára: 60 000 Ft + Áfa

+ igény esetén szállás biztosítása
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INFLUENCEREK

*A személyes látogatások mellé a szálláshelynek két éjszaka szálláslehetőséget szükséges biztosítania teljes ellátással, mely a helyszíni fogyasztást is 
magában foglalja.

A megrendelhető megjelenések száma limitált, évi három megjelenés rendelhető influencerenként. A  megrendeléseket beérkezési sorrendben 
foglaljuk be.

Akár élő bejelentkezés az Ön szálláshelyéről! A részletekről érdeklődjön a sales@szallas.hu email címünkön!

Kik is az influencerek?               
Olyan nagy (gyakran több százezres) követőbázissal rendelkező hírességek, akik befolyásolhatják a követőik vásárlási/fogyasztási szokásait. 
Az influencer marketing során híres emberek közreműködésével népszerűsítheti a szálláshelyét, növelheti bevételeit!

Kulcsár Edina              
28 éves üzletasszony és népszerű médiaszereplő.  
Többször megválasztották az év influencerének, 
hiszen mindig őszinte, szókimondó és hiteles 
személyiség. 2014-ben őt választották a Miss 
World versenyen a világ második legszebb 
hölgyének.
Tavaly született meg kisfia, Medox.

Facebook követők száma: 162 000
Instagram követők száma: 352 000

Rubint Réka 
Magyarország koronázatlan fitneszkirálynője 
és hazánk egyik legnépszerűbb social media 
szereplője. 2010-ben alapította meg az 
Alakreform programját, mellyel egész évben 
járja az országot és a mozgás szeretetét viszi el 
az emberekhez. Nagysikerű belföldi és külföldi 
táborain évente több ezren vesznek részt. 
Nők millióinak példaképe, három gyönyörű 
gyermek édesanyja, szerető feleség és sikeres 
üzletasszony. 

Facebook követők száma: 922 000
Instagram követők száma: 267 000

Dobó Ági              
30 éves blogger és vlogger, két gyönyörű kisfiú 
anyukája. Magyarországon elsőként indította 
el családi youtube csatornáját, Kiscsalád néven. 
Blog bejegyzéseiben és vlogjaiban őszintén 
mutatja be a családjuk mindennapjait és ad 
hasznos tanácsokat más szülőknek.

Facebook követők száma: 32 000
Instagram követők száma: 109 000
Youtube követők száma: 48 266

Médium

Facebook + Instagram post

Facebook + Instagram post + videó

Facebook + Instagram post

Facebook + Instagram post + videó

Elérhető influencerek

Kampány

Szálláshely látogatás*

 

Szálláshely post

Kulcsár Edina

650 000 Ft

700 000 Ft

400 000 Ft

550 000 Ft

Rubint Réka

650 000 Ft

400 000 Ft

Dobó Ági

500 000 Ft

225 000 Ft

Árak (nettó Ft)


