
Nyomtatott
A helyi vállalkozások a mai napig leg-
szívesebben helyi reklámújságokban 
hirdetik magukat.  Így ezt a reklámfaj-
tát nem nélkülözheti a RÉGIÓ mé-
diamix sem, amellyel akár 200 000 
embert is elérhet.

Online
Az online hirdetésben rejlő lehető-
séget ma már a legkisebb helyi vál-
lalkozások sem nélkülözhetik. Ezért 
a RÉGIÓ médiamix hirdetési fe-
lületeteiben hangsúlyos szerep jut a 
világhálón való megjelenésnek is.

Kiegyensúlyozott
A világ felgyorsult ütemben változik 
körülöttünk. A RÉGIÓ médiamix  
csak olyan reklámelemeket tartal-
maz, amelyek már kiállták az idő pró-
báját és bizonyítottan segítik a helyi 
vállalkozások vevőszerzését.

Költséghatékony
A RÉGIÓ médiamix-ben lefarag-
tuk az egyes hirdetési elemek árait, 
amelyek külön-külön akár háromszor 
annyiba kerülnének. Így a legjobb ár/
érték arányú eszközt hoztuk létre.

Választható
A RÉGIÓ médiamix-ben mindenki 
megtalálhatja a pénztárcájához legin-
kább illő megoldást. A három eltérő 
tartalmú csomagon kívül kiegészítő 
szolgáltatásokat is vásárolhat.

Keresőbarát
A RÉGIÓ médiamix  online kam-
pányelemeit úgy állítottuk össze, hogy 
kiszolgálja a Google és más kereső-
programok algoritmusait, így előre so-
rolják vállalkozását a találatok között.

Közösségi
A RÉGIÓ médiamix-ben hangsú-
lyos szerep kap a közösségi oldalakon 
való megjelenés, már a legkisebb cso-
mag esetében is. A kampánykezelést 
is mi végezzük vállalkozása helyett!

Minősített
A RÉGIÓ médiamix-ben kérheti 
vállakozása minősítését. Így leendő 
vásárlói meggyőződhetnek arról, 
hogy vállalkozását a törvényi és szak-
mai elvárásoknak megfelelően vezeti.

Ötletes
Minden vállalkozás egyedi, minden 
kampányhoz is egyedi ötletek kel-
lenek. Ezért a RÉGIÓ médiamix 
mindegyik csomagjában ötletes 
egyedi megoldásokat kínálunk.

Mini
12 900 Ft havonta

Tartalma:
Microsite (mini honlap) + fotózás + 
újsághirdetés + bannerhirdetés + kö-
zösségi kampány + Facebook poszt 
+ grafikai tervezés + szövegírás

Normál
19 900 Ft havonta

Tartalma:
Microsite (mini honlap) + gra fi kai 
tervezés +  szövegírás + fotózás +  
kiemelt újsághirdetés + kiemelt ban-
ner + közösségi kampány + Face-
book-poszt + cégminősítés/-ajánlás 
Google - hirdetés + online kampány-
kezelés

Extra
38 900 Ft havonta

Tartalma:
Microsite (mini honlap) + gra fi kai 
tervezés + szövegírás + fotózás + 
kiemelt újsághirdetés + extra ban-
ner + közösségi kampány + Face-
book-poszt + cégminősítés/-ajánlás 
Google - hirdetés  + Facebook-hirdetés 
+ online kampánykezelés
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Csomagajánlatok Alapár Mini Normál Extra
Lokáció microsite (mini honlap)
   Szövegírás 14 900 Ft /alkalom   

   Fotózás 4 900 Ft /alkalom   

   Kiszállási díj 149 Ft /km 0 Ft/km 0 Ft/km 0 Ft/km
   Grafikai tervezési és feltöltési díj 14 900 Ft /alkalom   

   Mikrosite fenntartási díj 1 900 Ft /hónap   

   Független látogatottság számláló 0 Ft /hónap   

   Megjelenés a Lokáció.hu honlap találati listájában 0 Ft /hónap   

Alap hirdetés megjelentetése havonta a VillámÁron újságban 9 900 Ft /alkalom  – –
Alap hirdetés grafikai díja 1 900 Ft /alkalom  – –
Kiemelt (dupla alap) hirdetés megjelentetése havonta a 
VillámÁron újságban 18 900 Ft /alkalom – 

Kiemelt (dupla alap)/1/20 Régió hirdetés grafikai díja 2 900 Ft /alkalom –  

2 termékhirdetés elhelyezése a VillámÁron című újságban 9 800 Ft /alkalom   

Termékhirdetés grafikai díja 900 Ft /alkalom   

1/20 méretű hirdetés megjelentetése havonta a Régió megyei 
újságban, egy terjesztési körzetben 18 900 Ft /alkalom – 

Kezdőlapi banner a Lokáció.hu-n a kampány első hónapjában 19 900 Ft /hónap   

Kategória banner a Lokáció.hu-n a kampány első hónapjában 4 900 Ft /hónap   

Aloldali banner a Lokáció.hu-n a kampány első hónapjában 9 900 Ft /hónap   

Aloldali banner a Lokáció.hu-n a kampány teljes ideje alatt 9 900 Ft /hónap   

Bannerkészítés grafikai díja 2 900 Ft /alkalom   

Lokáció Minősített Vállalkozás vagy Lokáció Ajánlott 
Vállalkozás védjegy használata (előminősítés után) 9 900 Ft /hónap   

Folyamatos részvétel a Lokacio.hu közösségi kampányában 
– hirdetések helyi újságokban (Régió, önkormányzati lapok 
stb.), részvétel rendezvényeken, Google Adwords kampányok, 
Facebook kampányok, Linkcsereprogram stb.)

9 900 Ft /hónap   

Mikrosite aktiválása után poszt megjelenítése a Lokacio.hu 
Facebook oldalán 1 900 Ft /alkalom   

Facebook hirdetés 4 000 Ft /kampány   

Poszt megjelenítése a Lokáció.hu Facebook oldalán
a vállalkozásról havonta 1 900 Ft /alkalom   

Facebook hirdetés kezelése folyamatos elemzéssel és 
optimalizálással, naprakész beállításokkal 2 900 Ft /alkalom   

Alap Google Adwords hirdetés 3 000 Ft /havonta   –
Kiemelt Google Adwords hirdetés 6 000 Ft /havonta –  

Alap vagy Kiemelt Google Adwords kampánykezelés 
folyamatos elemzéssel és optimalizálással, naprakész 
beállításokkal

2 900 Ft /havonta   

Alapárak összesen havonta 33 000 Ft 60 000 Ft 112 000 Ft

Kedvezményes csomagár havonta 12 900 Ft 19 900 Ft 38 900 Ft

Jelmagyarázat:  A csomagár tartalmazza
  Felár ellenében opcionálisan választható (lásd a következő oldalon: kiegészítő kampányelemek)
   Választandó, hogy melyik kiadványban kéri a hirdetés megjelentetését
  –  Nem választható

villámáron
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Kiegészítő kampányelemek Alapár Mini Normál Extra
Lokáció microsite (mini honlap) módosítási díj, legfeljebb a 
microsite felét érintő módosítás és az információk telefonos 
vagy elektronikus átadása esetén

14 900 Ft /alkalom 9 900 Ft 6 900 Ft 4 900 Ft

Egy termékhirdetés elhelyezése a VillámÁron című újságban  
(csak párosával megrendelhető)

4 900 Ft /alkalom 3 900 Ft 3 400 Ft 2 900 Ft

Termékhirdetés egyszeri grafikai díja 900 Ft /alkalom 800 Ft 700 Ft 600 Ft
1/20 méretű hirdetés megjelentetése havonta a Régió megyei 
újságban, egy terjesztési körzetben 18 900 Ft /alkalom 17 000 Ft 15 120 Ft 

Lokáció Minősített Vállalkozás vagy Lokáció Ajánlott 
Vállalkozás  
védjegy használata (előminősítés után)

9 900 Ft /hónap 4 900 Ft  

„Akciós termékek” futóbanner a Lokacio.hu minden oldalán 
(max. 5 termék) 29 000 Ft /hónap 24 900 Ft 15 900 Ft 8 900 Ft

„Akciós termékek” futóbanner grafikai tervezése 6 900 Ft /alkalom 5 900 Ft 3 900 Ft 1 900 Ft
Kezdőlapi banner a Lokáció.hu-n 19 900 Ft /hónap 14 900 Ft 9 900 Ft 5 900 Ft
Kategória banner a Lokáció.hu-n 4 900 Ft /hónap 3 900 Ft 2 900 Ft 1 900 Ft
Aloldali banner a Lokáció.hu-n 9 900 Ft /hónap 6 900 Ft 4 900 Ft 2 900 Ft

Alap Google Adwords kampány 3 000 Ft /alkalom 3 000 Ft  –
Kiemelt Google Adwords kampány 6 000 Ft /alkalom – 6 000 Ft 
Alap vagy Kiemelt Google Adwords kampánykezelés 
folyamatos elemzéssel 
és optimalizálással, naprakész beállításokkal

2 900 Ft /alkalom 900 Ft  

Poszt megjelenítése a Lokáció.hu Facebook oldalán a 
vállalkozásról

1 900 Ft /alkalom 1 400 Ft 900 Ft 

A Lokáció.hu Facebook oldalán megjelent poszt hirdetése 4 000 Ft /alkalom 4 000 Ft 4 000 Ft 
Facebook hirdetés kezelése folyamatos elemzéssel és 
optimalizálással, naprakész beállításokkal

2 900 Ft /alkalom 1 900 Ft 900 Ft 

Részletes írásos jelentés a Google Adwords vagy Facebook 
hirdetésről 12 000 Ft /alkalom 12 000 Ft 11 000 Ft 10 000 Ft

Hirdetés a Régió Lapkiadó egyéb hirdetési felületein a 
kampány ideje alatt 0% kedvezmény 10% 20% 30%

Hat hónapos teljes körű marketingkampány helyi vállalkozásoknak

Jelmagyarázat:  A csomagár tartalmazza  |  –  Nem választható

RÉGIÓ médiamix No.1 a Régió Lapkiadó Kft. kombinált terméke, amelyben saját és más piaci szereplők termékeit 
kínálja kedvezményes áron. Az egyes termékek részletes ajánlatai letölthetők a Régió Lapkiadó Kft. honlapjáról:  
www.regiolapkiado.hu, illetve az adott piaci szereplő elérhetőségeiről. 
Általános szerződési feltételek: www.regiolapkiado.hu/dynamic/dokumentumok/aszf_altalanos.pdf

Régió Lapkiadó Kft. • Székhely: 2200 Monor, Németh Ágoston u. 5. • Iroda: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/a. • Központi telefon: 
06-29-412-587 • Központi e-mail: info@regiolapok.hu • Ügyfélfogadás személyesen: munkanapokon 8-tól 16 óráig 
Cégjegyzékszám: 13-09-117071 • Adószám: 14160255213

Keresse tanácsadónkat!
Ozsvárt Orsolya  

vezető értékesítő
Telefon: 06-70-945-2444 • E-mail: ozsvart.orsolya@regiolapok.hu
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