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Megrendelőlap 
 
Az alábbi űrlap kitöltésével megrendelem a MateWorks Kft (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 6/c. 
Adószám: 24975359-2-18) üzemeltetésében álló www.kutyabarathelyek.hu online hirdetési 
szolgáltatását, az alábbi adatokkal: 
 

Elérhetőség: 
Kapcsolattartó név:  
Telefon:  
E-mail:  

 
 

Számlázási adatok: 
Cégnév:  
Cím:  
Adószám:  
Bankszámlaszám:  

 
Hirdetés árainkról a médiaajánlatban tájékozódhat a www.kutyabarathelyek.hu/hu/mediaajanlat/ 

címen. 
Az aktuális Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), a www.kutyabarathelyek.hu/hu/aszf/ oldalon 

tekintheti meg. 
 

Hirdetés jellege: 
Banner 

� „A” Banner � „B” Banner � „C” Banner 
Egyéb 

� PR cikk � Facebook kampány 
� „C” Banner + Facebook kampány �  

 
 

„A” banner: Főoldalon fent „B” banner: Jobb oldali blokkban „C” banner: Hírekben 
 
 

A megjelenés időpontjai: 
 � 2018-as évben: 

� 2019-es évben: 
 
 

 

http://www.kutyabarathelyek.hu/
http://www.kutyabarathelyek.hu/hu/mediaajanlat/
http://www.kutyabarathelyek.hu/hu/aszf/
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Eseti banner és fizetett megjelenések: 

A megjelenés típusa Ár (ÁFA nélkül) 
" A" A lap tetején levő 988x110 pixel méretű 
fekvő banner  

110 000 Ft/hó 
30 000 Ft/hét 

" B" A lap jobboldali sávjában levő 160x215 
pixel méretű boksz 

50 000 Ft/hó 
15 000 Ft/hét 

" C" A cikkek felvezetői után megjelenő max. 
535 X 250 méretű boksz 

100 000 Ft/hó 
30 000 Ft/hét 

PR cikk 50 000 Ft 
Facebook kampány 25 000 Ft/hó 
 

Folyamatos jelenlétet biztosító megjelenések: 
A megjelenés típusa Ár (ÁFA nélkül)** 
„C” banner + Facebook megosztás csomag 35 000 Ft/hó 
„A” A lap tetején levő 988x110 pixel méretű 
fekvő banner  

60 000 Ft/hó 

„B” A lap jobboldali sávjában levő 160x215 
pixel méretű boksz 

30 000 Ft/hó 
 

PR cikk (havi 1) 25 000 Ft/db 
 

** minimum 6 hónapos megrendelés esetén 

Fizetési összesítő: 
Típus Mennyiség vagy időtartam Ár (ÁFA nélkül) 

   
   
   
Összesen:  
 

Kérjük, az megjelenés díját a  
CIB Bank 10700127-68540427-51100005 bankszámlaszámra  
átutalni szíveskedjenek a majdan kiküldött díjbekérő alapján. 

 
Dátum: 

 
Szolgáltató       Megrendelő 

MateWorks Kft.         
 

 
Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat! 

 

http://www.kutyabarathelyek.hu/
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