
Miért hirdessen a Szallas.hu-val?

… mert Magyarország    portálja,
… mert havonta átlagosan  érkezik a honlapjára,
… mert 2012-ben  foglalásközvetítést bonyolít le,
… mert közel sal rendelkezik és 
… mert közel t tudhat magáénak,
… mert több mint t érhet el,
… mert ban van jelen a nemzetközi piacon,
… mert az a legfontosabb!

piacvezető online szállás
150.000 látogató

7 milliárd Forint
10.000 regisztrált szállás
150.000 vendégértékelés

500.000 hírlevél olvasó
8 ország

ÖN SIKERE 

A felület árak a Szallas.hu szálláspartnereinek készültek, akik az alább említett image megjelenésekkel erősíthetik brand 
értéküket és segíthetik a portálon történő foglalások számának növelését.
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Felület árak
Gyors, nagy választékú, egész országot felölelő online szálloda rendszer. 
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6 Ár (nettó Ft)

220.000

150.000

340.000

350.000

ár

Gyakoriság

1 hét

1 hét

1 hét

1 hét

gyakoriság

(Áraink 2014. január 1-től érvényesek)
BANNER (Csak a Szallas.hu-n regisztrált szállásadóknak)

Felület neve

Kereső mögötti nagykép

Nagy kiemelt ajánlatok (HU)

Kis kiemelt ajánlatok (HU)

Magyarország képe (HU)

7 ország képei (HU)

Keresőben lévő hotelnév (HU)

Nagy kiemelt ajánlat idegen nyelvű 

*

*

*

*

Ár (nettó Ft)

65.000 Ft

45.000 Ft

20.000 Ft

10.000 Ft

10.000 Ft

15 000  Ft

20 000 Ft

Gyakoriság

1 hét

1 hét

1 hét

1 hónap

1 hónap

1 hét

1 hónap

Méret

1600*442

380*380

380*112

257*172

257*172 

-

380*380
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*Kiemelt időszakainkban (07.01.-08.20. és 12.01.-12.31.) hirdetési
felületeink 40% felárral vehetők igénybe

Barter esetén az áraink megállapodás tárgyát képezik!

oldalakon (SK, RO, DE, EN, PL)
fordítás költség nélkül/ oldal *
( A fordítás költsége megállapodás tárgyát képezi)



(Áraink 2014. január 01-től érvényesek)
Hírlevél megjelenés (több mint 500.000 felhasználó)

Ár (nettó Ft)

300.000

14.500

23.200

20.300

35.000

25.000

35.000

Gyakoriság

alkalmanként

   alkalmanként 

   alkalmanként 

  alkalmanként 

alkalmanként

alkalmanként

alkalmanként

*

  

*

*

 *

Felület neve

Egyedi hírlevél (szállásadóinknak) 

Hírlevél

Hírlevél – első 4 ajánlatban való megjelenés

Hírlevél kiemelt időszak

Hírlevél kiemelt időszak - első 4 ajánlatban való megjelenés

Ünnepi hírlevél

Ünnepi hírlevél első 4 hely

* minden páros héten vasárnapi váltással

Felület árak
Gyors, nagy választékú, egész országot felölelő online szálloda rendszer. 
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Barter esetén az áraink megállapodás tárgyát képezik!



(Áraink 2014. január. 01-től érvényesek)

Szállás partneroldalakon megjelenés:

Ár (nettó Ft)

40.000

56.000

Gyakoriság

havonta

havonta

Felület neve

HAVI megjelenés szálláshelyeknek

HAVI megjelenés szálláshelyeknek kiemelt időszakban

szallas.origo.hu, szallas.delmagyar.hu, szallas.kisalfold.hu, szallas.borsonline.hu
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Felület árak
Gyors, nagy választékú, egész országot felölelő online szálloda rendszer. 

Az [origo], a Délmagyar, Kisalföld és Bors a Szallas.hu-t választotta Utazás rovatának szolgáltató partneréül. A négy brand 
közötti stratégiai együttműködés arra szolgál, hogy a Szallas.hu szálláspartnerei ezáltal is több potenciális utazót, és 
vendéget érhessenek el.

Barter esetén az áraink megállapodás tárgyát képezik!


