
 

 

 

Kiemelt Partner Csomag  – Balatoninfo.sk 

 

 
BalatonInfo.sk – Szlovákiából is irány a Balaton, e-mail: sales@balatoninfo.sk. Tel.: +421 918 880840 

 

1. Kiemelés a főoldalon és az összes aloldalon: a kiemelt partner logóját (egy 

utalással, linkkel a partner weboldalára. Az összes oldal alján elhelyezzük, ami 

bármely aloldal látogatásakor látható marad!  

 
FONTOS: maximum 10 kiemelt partnerrel számolunk! 

 

 

2. Kiemelés a hirdetések között, modernebb megjelenést és több információt 

tartalmaz. (a sorrend a kiemelt hirdetések között folyton cserélődik).  

Kiemelés a szállások között:  

 saját kategóriájában a lista élére kerül (a sorrend a kiemelt hirdetések között 

folyton cserélődik) 
 ingyenes szállás közvetítés– a szálláskeresőknek elsősorban a fizetős 

partnereinket ajánljuk 
 vállalkozása kiemelt keretet kap 

 a szolgáltatásáról bővebb leírást nyújthat a látogatók számára  
  lehetősége nyílik több fotóval, videóval és csomagajánlataival is 

népszerűsíteni vállalkozását 
 egész oldalas modern profilt biztosítunk - szlovák és magyar nyelven 
 korlátlan mennyiségű  PR cikk – szlovák és magyar nyelven 

Két hirdetés közötti különbség:    Saját kétnyelvű profil: 

 

3.  Ingyenes PR cikkek (bemutatkozó, promo, akciók,): a Balatoni 

PROGRAMOK aloldalon INGYENESEN helyet biztosítani a kiemelt partnerek 
számára, hogy  bővebb információt nyújtsanak a látogatóknak szolgáltatásaikról, 
hogy ezúton is reklámozzák önmagukat, vállalkozásukat. a cikk alján a forrás 

megjelölésével és facebook megosztással.   

4. 50% kedvezmény az aktuális árból az esetleges további banner elhelyezésére 
a balatoninfo.sk portálon.   

5.  Közös marketing tevékenység lehetősége: a balatoninfo.sk üzemeltetője 

elsőként a kiemelt és top partnereit szólítja meg közös marketing tevékenység 
illetve szállásfoglalás esetén is. 

6.  Kétnyelvű hirdetés – szlovák és magyar nyelven. 

7.  Facebook megosztás 

8. Bekerülés a balatoninfo cégkatalógusába. 

 

Egy éves csomagunk: 24.990Ft +ÁFA  (a megrendelőlap kitöltése után számított 1 év). 

Előzze meg a konkurenciát, és rendelje meg saját 
reklámfelületét az sales@balatoninfo.sk email címen! 

a BalatonInfo.sk csapata  

balatoninfo.sk | Szlovákiából is irány a Balaton! 
 
- a portál üzemeltetője ÁFA fizető 

- a szolgáltatás igénybevételéhez Eu-s adószám / közösségi adószám szükséges  

(az igénylése ingyenes, a helyi NAV Hivatalokban)  

- szlovákiai eurós számlával rendelkezünk  
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