Szabadidőkalauz
Árajánlat
A Szabadidőkalauz az O3zone Egyesület gondozásában működő turisztikai és vendéglátói útbaigazító
portál. Célja hasznos információkkal ellátni a Székelyföldre látogató turistákat, illetve a térség lakosságát,
továbbá célja Erdély szépségeinek a népszerűsítése, a székely hagyományok ápolása és a térség történelmi,
tájegységi, kulturális és turisztikai sokszínűségének a bemutatása, és egyben archiválása is.

Felépítése:
Négy kategóriában: Szállás, Szabadidő, Hasznos, Látnivaló, valamint egy Eseménynaptárban mutatja be
a környék vállalkozóinak szolgáltatásait. Emellett településleírásokat, interjúkat és térképet is tartalmaz.
Továbbá friss hírekkel és csevegő fórummal is várjuk az olvasókat.
Honlapunk információs tartalmát folyamatosan bővíjük, egy teljes adatbázist készítünk a térségről.

Újdonság:
Mivel térségünk lakosai közül nagyon sokan választják Magyarországot kirándulási célpontként, ezért
szeretnénk segíteni nekik ebben. A honlapunkon magyarországi szálláshelyeket fogunk bemutatni, reklámozni.

Miért jó választás a Szabadidőkalauz?
•

Már t0bb mint 7 éve jelen van a székelyföldi piacon.
• Négy nyelvű információs portál (magyar, román, angol, német)
• A portál tartalmát naponta frissítjük.
• Teljesen politikamentes
• Nem nyereségorientált. Az árakat a vállalkozók zsebére szabtuk, azok éltetik, akik részt vesznek benne.
• A honlapunkat (www.szabadidokalauz.ro) naponta 400-500 személy látogatja
(Látogatottságmérőnk naponta egy IP címről csak egy megtekintést regisztrál.)
Látogatóink:
• 50%-a Romániából érkezik
• 35%-a Magyarországról
• 15% Németországból, Kanadából, az Amerikai Egyesült Államokból, Angliából stb.

Áraink:
A honlapon való jelenlét
Egy évre 100 euró, ez tartalmazza azt, hogy:
• Az adott szálláshelynek egy évig helyet biztosítunk a Szállás kategória alatt
• A szolgáltató képeket és szöveges leírást is közzétehet az oldalon.
• Direkt on-line szállásfoglalási lehetőség is van.
• Reklámozóink az eseményeiket, akcióikat, különleges ajánlataikat, apróhírdetéseiket ingyenesen
hirdethetik az eseménynaptárunkban vagy a Hírek, Aktuális rovatokban.
• Interaktív frissítési lehetőség: a reklámozó bármikor cserélheti anyagait (képeket, szöveget) az oldalon,
ha eljuttatja hozzánk interneten keresztül.

•

A reklámok a portál mind a négynyelvű változatában szerepelni fognak egy évig.

Bannerfelület a honlapon

* Egy évre szóló bannerfelület bérlése esetén személyreszabott árakat biztosítunk.

PR-cikk
Vállalkozást, szolgáltatást, vagy terméket népszerűsítő cikk portálunkon, olyan hirdetési formátum,
mely ötvözi a sajtócikk előnyeit a reklámüzenettel.
A PR cikk címét, valamint a címet követő összefoglaló bekezdést (ún. lead) elhelyezzük a címoldaunkon
is. A látogatóink a honlapon végigolvashatják a teljes cikket, és a cikkben található linkekre kattintva további
információkat találnak a hirdető partnerünk honlapján.
A PR-cikkek igény szerint 2-3 képet is tartalmazhatnak, és két hét megjelenést bíztosítunk számukra.
Ára: 50 Euro
Várjuk jelentkezését!

Kapcsolattartó:
Szász Enikő
Mobil: +40-788-964 557
E-mail: office@szabadidokalauz.ro, szabadidokalauz@gmail.com, Skype: szabadidokalauz

