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

Felhasználói adatok: 
Kapcsolattartó:  
Telefon:  
E-mail:  

 
Oldalunkon belépés után módosíthatja a már meglévő hirdetését A jelszót e-mailben küldjük ki a 

fent megadott e-mail címre. 
 

Számlázási adatok: 
Név:  
Cím:  
Adószám:  
Bankszámlaszám:  
Cégjegyzékszám:  

 

Postázási adatok: 
Név:  
Cím:  

 
Hirdetés árainkról lentebb, illetve az aktuális médiaajánlatban tájékozódhat a 

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

tekintheti meg. 
 
 

Szolgáltatás jellege: 
� Állatfotózás � Állatgyógyszertár � Állatorvos 
� Állatszállítás � Fizioterapeuta � Kisállat bolt 
� Kutyaiskola � Kutyakozmetika � Kutyamasszázs 
� Kutyapanzió � Kutyaszitter � Kutyauszoda 
� Rendezvényszervező � Taxi � Tenyésztő 
� Webshop   

 

 

 

http://www.kutyabarathelyek.hu/
http://www.kutyabarathelyek.hu/hu/mediaajanlat/
http://www.kutyabarathelyek.hu/hu/aszf/
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Szolgáltatás adatai: 
Megjelenítendő név:  
Rövid leírás: 
 
(angolul, németül is küldje 
el részünkre, ha van már 
meglévő fordítás. 
Köszönjük!) 

 
 

Bemutatkozás: 
 
(angolul, németül is küldje 
el részünkre, ha van már 
meglévő fordítás. 
Köszönjük!) 

 
 

Cím:  
Telefon:  
E-mail:  
Web:  
Facebook:  
Nyitva tartás: H-P: Sz: V: 

 
 
Képek: 
Lehetősége van 7 db jó minőségű kép elhelyezésére az oldalunkon. A képek minimum 1600x1200 
px méretűek legyenek, amelyeket elküldhet az info@kutyabarathelyek.hu e-mail címre. 
 
Szolgáltatás megjelölése fényképeken  
Oldalunkon lehetőség van arra, hogy a felhasználók bejelölhessék az általuk feltöltött képeken az 
azon szereplő szolgáltatást. Ehhez azonban a szolgáltatást feltöltő felhasználónak a hozzájárulása 
szükséges. Az alábbiakban erről a lehetőségről nyilatkozhat. 

□Hozzájárulok, hogy a szolgáltatásom megjelölhető legyen a felhasználók által a Galériába 
feltöltött képeken. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kutyabarathelyek.hu/
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Hirdetés időtartama: 
� 1 év � 3 év � 5 év 

 
 
 

Fizetési mód: 
� Átutalás � PayPal 

 
Amennyiben az átutalási módot választja, kérjük, az hirdetés összegét, 

 a díjbekérő megérkezte után a 
CIB Bank 10700127-68540427-51100005 bankszámlaszámra átutalni szíveskedjenek. 

 PayPal címünk: info@mateworks.hu 
 
 

Megjelenési díjaink „Szolgáltatások” részére 

Szolgáltatás típusa: 
Hirdetés időtartama 

1 év 3 év 5 év 
Állatfotózás 20 000 Ft 32 000 Ft 46 000 Ft 

Állatgyógyszertár 12 500 Ft 20 000 Ft 28 000 Ft 

Állatorvos 40 000 Ft 64 000 Ft 92 000 Ft 

Állatszállítás 25 000 Ft 40 000 Ft 58 000 Ft 

Fizioterapeuta 25 000 Ft 40 000 Ft 58 000 Ft 

Kisállat bolt / Webshop 25 000 Ft 40 000 Ft 58 000 Ft 

Kutyaiskola 25 000 Ft 40 000 Ft 58 000 Ft 

Kutyakozmetika 12 500 Ft 20 000 Ft 28 000 Ft 

Kutyamasszázs 12 500 Ft 20 000 Ft 28 000 Ft 

Kutyapanzió 20 000 Ft 32 000 Ft 46 000 Ft 

Kutyaszitter 15 000 Ft 24 000 Ft 34 000 Ft 

Kutyauszoda 25 000 Ft 40 000 Ft 58 000 Ft 

Rendezvényszervező 25 000 Ft 40 000 Ft 58 000 Ft 

Taxi 10 000 Ft 16 000 Ft 23 000 Ft 

Tenyésztő 25 000 Ft 40 000 Ft 58 000 Ft 

Hirdetés kiemelése jobb oldalt 10 000 Ft/év 

Facebook kampány 25 000 Ft / hó 

PR cikk 50 000 Ft  

 

http://www.kutyabarathelyek.hu/
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Kiemelési lehetőségek 
 

Hirdetés kiemelése:  □ Igen  □ Nem 
Lehetősége van a szolgáltatása kiemelésére. Ez a „Kedvenceink” blokk minden oldalon megjelenik 
az Ön szolgáltatásának nevével és logójával. Ennek díja 10 000 Ft + ÁFA /év. 
 

Facebook kampány:  □ Igen  □ Nem 
Igényelhető Facebook kampányunk heti 4 megosztást tartalmaz a több mint 40 000 fős táborral 
rendelkező Facebook oldalunkon. A megosztások az Ön által küldött tartalmakat tartalmazzák, 
lehet fotó, videó stb. A Facebook kampány mellett Instagram posztot is biztosítunk a közel 4000 
követővel rendelkező oldalunkon. Ennek díja 25 000 Ft + ÁFA /hó. 
 

PR cikk:   □ Igen  □ Nem 
A 'Hírek' alatt megjelenő PR cikkben lehetősége van egy Ön által küldött leíró jellegű, vagy interjús 
formában bemutatni szolgáltatását. A cikk egy héten keresztül jelenik meg a főoldalon, majd 
korlátlan ideig elérhető marad oldalunkon. Emellett a PR cikket népszerűsítjük közösségi 
oldalainkon is. Ennek díja 50 000 Ft + ÁFA. 
 
 

  Fizetési összesítő: 
Megnevezés: Ár (ÁFA nélkül) 
Szolgáltatás megjelenési díja:  
Szolgáltatás kiemelése a „Kedvenceink” blokkban:  
Facebook megosztás:  
PR cikk:  
Összesen:  

 
 
Dátum: 

 
 
 
 

Szolgáltató       Megrendelő 
MateWorks Kft.         

 
 
 

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat! 

 

http://www.kutyabarathelyek.hu/
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