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Médiaajánlat
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A LA P A D A TO K

Hotelinfo Kft. 1056 Budapest, Váci utca 78-80. (36) 1 266-3741, 267-0896 marketing@hotelinfo.hu
ADÓSZÁM

: 10596010-2-41

K&H BANK

: 10200964-20218584-00000000

Tekintse át médiaajánlatunkat…
Válassza az Önnek és vállalkozásának legkedvezőbb megjelenési formát!
Minden médiacsomag leírásánál megtalálja, hogy milyen adattartalommal jelenhet meg
különféle formátumainkban. Médiacsomagjaink négy fő elemből állnak: nyomtatott,
mobil applikációs, valamint internetes megjelenések (a hungarycard.hu kereshető adatbázisában, webes/facebookos hírfolyamainkban és heti e-mail hírleveleinkben), továbbá
ajándék HungaryCard 2020 Plus kártya fizetős partnereinknek 13.000 Ft/db értékben.

Célcsoport
B2, C1 társadalmi státuszcsoport
Egyéni, főleg családos turisták, akik egy éven belül rendszerint többször
utaznak belföldön

Ha sikerült választania, küldje el hozzánk a megrendelését, és – a választott médiacsomagnak megfelelően – mellékelje hozzá az alapadatokat, a fotó(ka)t és a szöveget!
A megjelenés előtt e-mailben elküldjük Önnek jóváhagyásra az elkészült hirdetést.

Terjesztés
A Hotelinfo irodában és a hungarycard.hu weboldalon
Turisztikai kiállításokon
A Tourinform országos hálózatában
Internetes áruházakban

KIEMELT MEGJELENÉS = TÖBB VENDÉG

hungarycard.hu weboldal

HungaryCard partnerkatalógus
A HungaryCard ismertető füzete
1991 óta megjelenő turisztikai kiadvány
(egykori nevén Hungary Info)
A turisztikai régiók szerinti bontásban tartalmazza
a kedvezményadó partnerek adatait, a választott
médiacsomagnak megfelelő tartalommal
Részletes leírás a HungaryCard két – Basic, Plus –
típusáról és a kártya használatáról
Megtakarítási tippek, ötletadó turisztikai csomagok
Technikai tudnivalók
Vágott méret: 148 x 210 mm
Tükörméret: 127 x 194 mm
Belív:
90 g matt műnyomó
Borító:
250 g fényes műnyomó fóliázva
Fotók:
min. 300 dpi (1:1 megjelenési méretaránynál), CMYK (jpg, tiff)
Szöveg:
a terjedelem szóközökkel együtt értendő

település
neve
kedvezményadó
ma
címe/telefonszá
webcíme
és e-mail címe

Tartalmazza a HungaryCard kedvezményadó partnereinek adatait, a kiválasztott
médiacsomagnak megfelelő tartalommal
Hely és témakör szerinti keresés a partnerek között
Részletes leírás a HungaryCard típusairól és használatáról
Regisztrált felhasználók számára e-szelvények nyilvántartása, saját beléptető rendszerrel
HungaryCard vásárlási lehetőség
A weboldal mobiltelefonon is megtekinthető és használható
HungaryCard hírlevél
Hetente aktuális ajánlatok a HungaryCard használatához
20.000 regisztrált olvasó
HungaryCard 2020 Plus kártya
Kedvezmények a kártya felmutatásával, az e-szelvények igénybevételével és a
szelvényfüzet segítségével
20-50-100% kedvezmény közlekedésre, múzeumokban, fürdőkben, állatkertekben,
színházakban, kalandparkokban
10-20% kedvezmény szállás- és vendéglátóhelyeken
Érvényes: 2019. december 1-től 2021. január 31-ig
Nem névre szóló, egy kártyát többen is igénybe vehetnek
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1. médiacsomag – 22.000 Ft
1/12 oldAloN
AlAPAdAToK
(név, cím/telefonszám,
web/email cím)
+ 1 FoTó

AlAPAdAToK
+
1 FoTó
weblink + 2 hírmegjelenés
100 karakter SzÖVEG

AlAPAdAToK
+
leírás

+ 1 db HungaryCard 2020 Plus kártya! (ára: 13.000 Ft/db)

2. médiacsomag – 44.000 Ft
1/8 oldAloN
AlAPAdAToK + 1 FoTó
+
SzÖVEG
max. 150 leütés

AlAPAdAToK
+
5 FoTó
weblink + 4 hírmegjelenés
600 karakter SzÖVEG

AlAPAdAToK
+
leírás

+ 2 db HungaryCard 2020 Plus kártya!

3. médiacsomag – 76.000 Ft
1/4 oldAloN
AlAPAdAToK + 1 FoTó
+
SzÖVEG
max. 500 leütés

AlAPAdAToK
+
10 FoTó
weblink + 8 hírmegjelenés
800 karakter SzÖVEG

AlAPAdAToK
+
leírás

+ 3 db HungaryCard 2020 Plus kártya!

4. médiacsomag – 140.000 Ft
1/2 oldAloN
AlAPAdAToK + 2 FoTó
+
SzÖVEG
max. 900 leütés

AlAPAdAToK
+
KoRláTlAN SzáMú FoTó
weblink + 16 hírmegjelenés
900 karakter SzÖVEG

AlAPAdAToK
+
leírás

+ 4 db HungaryCard 2020 Plus kártya!

5. médiacsomag – 260.000 Ft
1/1 oldAloN
AlAPAdAToK + 4 | 5| 6 FoTó
+
SzÖVEG:
max. 3000| 2300| 1500 leütés

AlAPAdAToK
+
KoRláTlAN SzáMú FoTó
weblink + 24 hírmegjelenés
1500 karakter SzÖVEG

+ 5 db HungaryCard 2020 Plus kártya!

AlAPAdAToK
+
leírás
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MINTAoldAl : https://hungarycard.hu/katalogus_19/#106 (107. oldal középen)

5. MÉDIACSOMAG (1/1 oldal) 260.000 Ft
ALAPADATOK + 4 | 5 | 6 NAGYOBB FOTÓ
+ SZÖVEG: maximum 3000 | 2300 | 1500 leütés, szóközökkel
csak álló 1/1 oldalas formátum választható

4. MÉDIACSOMAG (1/2 oldal) 140.000 Ft
ALAPADATOK + 2 NAGYOBB FOTÓ
+ SZÖVEG: maximum 900 leütés, szóközökkel
csak fekvő 1/2 oldalas formátum választható



3.



MINTAoldAl : https://hungarycard.hu/katalogus_19/#86 (86. oldal középen)

NAGYOBB MÉRETEK




2.

(1/8 oldal)
– 3 blokk –
ALAPADATOK
+ 1 FOTÓ
+
SZÖVEG:
max. 150 leütés,
szóközökkel

ALAPADATOK
település
kedvezményadó neve
címe/telefonszáma
webcíme
és e-mail címe

44.000 Ft
Egy adott blokkméretű hirdetés fekvő/álló formátumának
kiválasztása szerkesztői szempontok alapján történik – figyelembe
véve például a szöveg és a képek elhelyezését,
illetve a települések és a partnerek nevének betűrendjét is.

MÉDIACSOMAG

(1/4 oldal)
– 6 blokk –
ALAPADATOK
+ NAGYOBB FOTÓ
+
SZÖVEG:
max. 500 leütés,
szóközökkel

76.000 Ft
MINTAoldAl : https://hungarycard.hu/katalogus_19/#118 (119. oldal középen)

MÉDIACSOMAG





1.

MÉDIACSOMAG

(1/12 oldal)
– 2 blokk –
ALAPADATOK
+ 1 FOTÓ

22.000 Ft
MiNTAoldAl: https://hungarycard.hu/katalogus_19/#148 (149. oldal középen)

INGYENES
(1/24 oldal)
– 1 blokk –
ALAPADATOK


