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Miért a legideálisabb hirdetési felület az Ön cége számára a telkopiac.hu?
 Mert a hazai piacon ez az egyetlen, a távközlési 

szolgáltatásokat és díjcsomagokat összefoglaló, áttekintő és 
értékesítő web portál;

 Mert a saját weboldala mellett a telkopiac.hu a lehető 
legcélzottabb webhely, ahol elérheti a célcsoportját;

 Mert a látogatóink kifejezetten a távközlési szolgáltatások iránt 
érdeklődnek, így a legfogékonyabbak a távközléssel 
kapcsolatos hirdetésekre;

 Mert a látogatók többnyire döntési helyzet előtt vannak, és 
megerősítést keresnek;

 Mert különböző üzeneteket küldhet a lakossági és üzleti 
szegmens felhasználói számára

Statisztikai adatok az indulás óta
 Több, mint 20.000 látogató
 Több, mint 500.000 lapletöltés
 Több, mint 200 megrendelés
 Több, mint 3000 díjcsomag, folyamatosan bővülő kínálat

Az Ön cége se hagyja ki cége 
kommunikációs tervéből a telkopiac.hu 

távközlési portált!



Ismertség és látogatottság növelés

 Folyamatos célzott jelenlét az on-line keresőkben
 On-line kommunikáció
 PR aktivitás
 Direkt marketing és kommunikáció meghatározott 

célcsoportokra

telkopiac.hu növekedési irányvonalak



 Banner elhelyezés
 Kiemelt ajánlati megjelenítés
 Cég bemutatkozó saját aloldal
 Nyereményjáték szponzoráció

Média ajánlataink



Banner felületek a lakossági és üzleti oldalakon 

Fő banner  (468x60) megjelenési helyei 
az oldalon:

 Nyitó oldalon 
 Aloldalakon:

 Szolgáltatás kereséskor - többször
 Fórum oldalon
 Hírek oldalon

Bal oldali banner  (120x240) megjelenítési helyei 
az oldalon:

 Nyitó oldalon 
 Aloldalakon:

 Fórum oldalon
 Hírek oldalon



A bannerekre vonatkozó ajánlataink
lista árak

Nettó ár / megjelenés Lakossági Üzleti Lakossági + üzleti

Nyitó oldal 40 000 Ft 30 000 Ft 60 000 Ft

Aloldalak 20 000 Ft 15 000 Ft 30 000 Ft

Nyitó oldal 
(az aloldalival egyidőszaki 

megvásárlás esetén)
50 000 Ft 40 000 Ft 75 000 Ft

Középső banner (468 X 60)

Nettó ár / megjelenés Lakossági Üzleti Lakossági + üzleti

Nyitó oldal 20 000 Ft 15 000 Ft 30 000 Ft 

Aloldalak 10 000 Ft 7 500 Ft 15 000 Ft 

Nyitó oldal 
(az aloldalival egyidőszaki 

megvásárlás esetén)
25 000 Ft 22 500 Ft 37 000 Ft 

Jobb oldali banner (120 X 240)

 A feltüntetett árak havi díjként értendőek és nem tartalmazzák az 
ÁFA-t

 Több hónapos határozott idejű szerződés esetén mennyiségi 
kedvezményt tudunk biztosítani 

 Egy hirdetési felületen egyidejűleg több különböző hirdetés váltja 
egymást



Kiemelt díjcsomagok a lakossági és üzleti oldalakon

Szponzorált díjcsomagok megjelenítési módja az oldalon:

 A találati listában első helyen jelenik meg, kiemelt háttérrel
 Több szponzorált díjcsomag esetén a rendezés elve alapállapotban a szolgáltatók 

neveinek ABC szerinti rendezése
 Bármilyen további rendezés esetén ezek a díjcsomagok mindig elöl maradnak, a 

szponzorált blokkon belül rendeződnek a rendezési elv szerint



A szponzorált díjcsomagokra vonatkozó 
ajánlataink

Nettó ár / hónap Lakossági 
szegmensben

Üzleti   
szegmensben

Mindkét 
szegmensben

1 hónap 20 000 Ft 20 000 Ft 35 000 Ft

2 hónap 35 000 Ft 35 000 Ft 60 000 Ft

3 hónap 50 000 Ft 50 000 Ft 85 000 Ft

4 hónap 60 000 Ft 60 000 Ft 100 000 Ft

 A kiemelt megjelenítés a szolgáltató összes ajánlatára vonatkozik az 
adott szegmensben.

 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFA-t



Cég bemutatkozó saját aloldal

Demo Távközlési Szolgáltató

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin tempor
est hendrerit quam. Sed id enim at turpis ultrices egestas. Aliquam
vehicula, augue et lobortis varius, magna magna porttitor lorem, quis

venenatis dui nulla non eros. Proin fringilla. Sed tempus
gravida lorem. Phasellus leo nulla, rhoncus eu, feugiat
non, sagittis in, augue. Phasellus vel nisl at justo

dapibus ornare. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus
et malesuada fames ac turpis egestas. Cras et diam. Suspendisse
eget orci. Ut posuere porta neque. Proin in arcu. Etiam magna. Donec
euismod mollis dui. In adipiscing feugiat orci. Donec sollicitudin augue
a nulla. Vestibulum vehicula laoreet enim. Vestibulum commodo
bibendum tortor.



Cége bemutatására szolgáló aloldal

 Ajánlatai feltüntetése mellett lehetősége van cégét vagy cégének 
speciális technológiáit és egyéb megoldási lehetőségeit részletesen is 
bemutatni a telkopiac.hu portálon

 Bemutatkozó oldala a menürendszerünkből, az Együttműködő 
partnereink oldalunkról, illetve szolgáltatásai/díjcsomagjai részletes 
leírásából is elérhető

 Ehhez egy egész aloldalt biztosítunk cége számára, amelyen fotók, 
letölthető kiegészítő anyagok is elhelyezhetők

 Ezen az oldalon elhelyezheti saját hirdetéseit díjmentesen! 
(természetesen más cég hirdetései itt nem jelennek meg)

 Az alodal határozatlan időre bérelhető, és tartalma tetszőlegesen, 
korlátlan számban módosítható 

 Az alodal díja 
havi fizetési konstrukcióban: 5000/hó

éves fizetési konstrukcióban: 50000 Ft/év

 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.



Nyereményjáték szponzoráció

Aktuális nyereményjátékunkat a Demo Szolgáltató támogatja           



Nyereményjáték szponzoráció

 Szeptembertől folyamatosan indítunk Nyereményjátékokat.
 A szolgáltatóknak is lehetőségük van ezeket a játékokat 

szponzorálni, amiért a szponzoráló Szolgáltató a 
Nyereményjáték időszaka alatt
 Kiemelt, logoval ellátott megjelenítést kap az adott 

szegmens nyitó oldalán, 
 illetve a Nyereményjáték menüpont alatt.

 A szponzoráció módja tetszőlegesen eldönthető (pl.: eszköz, 
díjcsomag, stb. felajánlás)



Egyedi megoldások

 Ha Önnek az eddigiektől eltérő, egyedi 
megoldásra is szüksége van, kérem, vegye fel 
velünk a kapcsolatot!

Kapcsolat:

Nyilas Anita 
Telefon: 30/444-10-13
Email: nyilas.anita@telkopiac.hu

Ajánlatunk 2010. május 1-jétől érvényes.



Köszönjük a figyelmet!


