Kiemelt hirdetési lehetőségek az Erdélyi Turizmus honlapon 2018-ban
									    www.erdelyiturizmus.hu



Amennyiben szeretné ismertségét, illetve szállásadóként értékesített vendégéjszakáinak számát növelni, az általunk biztosított reklámhelyek igénybevételével cége kitüntetett figyelmet kap oldalainkon. 
Olvasóink legnagyobb része Erdélybe utazó magyarországi turista. Szállásadóként, vendéglátóként az Ön reklámja maximálisan célközönséghez jut el, ezért hirdetése honlapunkon kiemelkedően magas hatékonyságú.



Kiemelt hirdetési ajánlatunk szállásadók részére

1. Szálláslisták első pozíciója
Kisrégiós (pl. Csíkszék) szálláslista első pozíciója
Összeg
  1 hónapra
15.000 Ft
  2 hónapra
22.000 Ft
  3 hónapra
25.000 Ft

Nagyrégiós (pl. Székelyföld) szálláslista első pozíciója
Összeg
  1 hónapra
30.000 Ft
  2 hónapra
44.000 Ft
  3 hónapra
50.000 Ft

Erdély szálláslistájának első pozíciója
Összeg
  1 hónapra
45.000 Ft
  2 hónapra
66.000 Ft
  3 hónapra
75.000 Ft
Fentieknél hosszabb távú megrendelés esetén progresszíven csökkenő árakat biztosítunk (egy hónapra számítva).
Amennyiben a kiválasztott szálláslista első pozíciója már foglalt, a 2. pozíció is igénybe vehető, amire 50% engedményt biztosítunk.

2. Fényképes kiemelt ajánlatok – főoldali szálláskereső alatt, szálláskereső oldalon. Fotó + lebegő szöveg + link a szálláshelyre
Időtartam
Összeg
  1 hónapra
15.000 Ft
  3 hónapra
25.000 Ft
  6 hónapra
44.000 Ft
12 hónapra
66.000 Ft


3. Last minute ajánlatok – főoldalon, szálláskereső oldalon 1 db fényképpel, 250 betűnyi szöveggel + link a szálláshelyre
Időtartam
Összeg
  1 napra
 1.500 Ft
  1 hétre
 9.000 Ft
  2 hétre
15.000 Ft

4. Különleges ajánlatok – főoldalon, szálláskereső oldalon 1 db fényképpel, 250 betűnyi szöveggel
pl.: “Pihenjen Erdély egyik legszebb vidékén, a Csíki-havasok szívében! Csíksomlyótól 10 km-re lévő vendégházunk igényes, szép kialakítással és kiváló ételekkel várja vendégeit!” + link a szálláshelyre
Időtartam
Összeg
  1 hónapra
18.000 Ft
  3 hónapra
30.000 Ft
  6 hónapra
50.000 Ft
12 hónapra
75.000 Ft


5. Szöveges hirdetések település leírásában
pl.: “Kisebb és nagyobb turistacsoportok elszállásolását a Fenyőliget Panzió bonyolítja, ahol programszervezést és idegenvezetést is vállalnak” + link a szálláshelyre
Csoportok fogadásának szöveges hirdetése
35.000 Ft/év



1. Ha Ön vagy cége nem rendelkezik európai uniós adószámmal:
a megfelelő fenti összeget kell kifizetnie
2. Ha Ön vagy cége rendelkezik európai uniós adószámmal:
a megfelelő fenti összeg után további 24% áfát kell fizetnie Románia adóhivatala részére. A befizetett áfa levonható áfa bevételeiből, így az áfa befizetése nem jelent többletköltséget cége számára.

Amennyiben megrendelőnk a hirdetési összeget lejben kívánja kifizetni, árfolyamként az OTP Bank Románia Ft vételi árfolyamát vesszük alapul (http://otpbank.ro/hu/devizaarfolyam.html).

Megrendeléssel kapcsolatban és további információkkal várjuk jelentkezését.
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