
B2B megjelenési lehetőségek külsős Partnereink részére

E-mail: sales@szallas.hu

  Tel: +36/70 333-2536

Szallas.hu hírleveleinket páros heteken vasárnapi napon küldjük ki a több, mint 600.000 fős hírlevél adatbázisunkra. 

A Szallas.hu főoldalán 2 hetes időintervallumban nyereményjátékot indítunk, melynek keretén belül 

egy 2 fős, 2 éjszakás utalványt sorsolunk ki félpanziós ellátással. 

Megjelenés részletei:

• 2 hét megjelenés a Szallas.hu nyitó oldalán

• 1 hírlevél megjelenés (több, mint 600.000 fős hírlevél adatbázis)

• Heti 2 alkalommal Facebook poszt

• Külsős partnerek számára lehetőség van a nyereményjátékot közösen indítani, melynek keretein belül a 2 hét    

   alatt szerzett e-mail címek átadásra kerülnek (Saját nyeremény felajánlása is lehetséges)

Megjelenéshez szükséges anyagok:

• játékszabályzat

• adatkezelési tájékoztató

A megjelenés ára: Egyedi megállapodás, az elvárt megszerzett e-mail cím mennyiség függvényében 

Megjelenési lehetőségek:

1. Szallas.hu (B2C) hírlevélben való banner megjelenés

2. Szallas.hu főoldali nyereményjátékban közös lead-szerzés
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Méret: 600x100px
100.000 Ft+ÁFA/alkalomA

A

Méret: 600x200px
150.000 Ft+ÁFA/alkalomB

B

Méret: 600x350px
200.000 Ft+ÁFA/alkalomC

C



B2B megjelenési lehetőségek külsős Partnereink részére

E-mail: sales@szallas.hu

  Tel: +36/70 333-2536

Szállásadó partnereink részére B2B hírlevél kiküldési lehetőség. 

Megjelenéshez szükséges anyagok:

• A cég és a megjeleníteni kívánt arculati elemek

• Egy, a B2B hírlevélben kommunikálni kívánt akció          

  leírása, és az akció főbb üzletei, amit elhelyezni         

  kívánnak a B2B hírlevélben.

• Javaslatok:

- tömör és minél kevesebb szöveg, jól kiemelve a

  promóció előnyei,

- Csalogató ár és lehetőségek feltüntetése,

- Link és elérhetőség, ahol a részleteket az akcióról            

  elérheti a vevő.

Megjelenés ára: Egyedi megállapodás szerint

Minden partnerünk az admin rendszeren keresztül menedzseli a szobakapacitásait, árait és foglalásait, 

azaz 1 héten belül minden partnerünk belép többször is az admin felületére. 

Személyre szabott együttműködési megállapodásokról, 
csomagkedvezményekről érdeklődjön az alábbi elérhetőségen:

Dabasi-Halász Anna
Értékesítési menedzser

Tel: +36/70 333-2536
E-mail: sales@szallas.hu

Megjelenési lehetőségek:

a. Az akciót röviden leíró egy fő mondat, valamint link, ahol az akció részletei után érdeklődhet.

b. Egy banner megjelenítése, amelyet Ön készít el és mi elhelyezzük az admin felületen.

3. B2B hírlevél megjelenés

4. B2B oldalon való megjelenés (egy héten keresztül a szállásadó partnereink admin felületén)
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Méret: 330x90px
Megjelenés ára: 145.000 Ft + ÁFA / hétI.

I.

Méret: 900x120px
Megjelenés ára: 220.000 Ft + ÁFA / hétII.

II.


