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Legjobb display és natív hirdetések 

• Hirdessen Ön is az egyik legnagyobb közösségi média-eléréssel  
rendelkező portálokon. 

 

• Facebook oldalainkkal több mint 1,5 millió emberhez jutunk el. 

 

• Magyarországon egyedülálló honlap motorral rendelkeznek portáljaink  

 

• Ennek is köszönhetően havonta több mint  
500 000 egyedi látogató keresi fel portáljainkat 



Olvasók összetétele 

• 60 százalékban nők, 40 százalékban férfiak 

• 18-45 év közötti életkor 

• Legfőképpen Budapest és Pest megye 

• Nem likevadászásból alakult rajongótábor 

• Naponta több száz új rajongó 

• Átlagban heti 600 000-es elérés 

 

 



Érdekes és értékes releváns tartalmak 

• Releváns tartalmak a portálokon és a facebook-on 

• Tájékoztató, segítő szándékú cikkek alkotják az oldalakat 

• Negatív, megosztó tartalommal bíró tartalmak kerülése 

• Jó hangulatú, pozitív környezet alakult ki oldalainkon 

• Tájékoztató, segítő szándékú cikkek alkotják az oldalakat 

• 6 éves tapasztalat a posztok terén 

• Napi aktivitást növelik a posztok nap, mint nap 

• Naponta több ezren osztják meg, like-olják a posztokat 

 

 



Cikkek, posztok 

• 6 éves tapasztalat a posztok terén 

• Napi aktivitást növelik a posztok nap, mint nap 

• Naponta több ezren osztják meg, like-olják a posztokat 

 



Nagyobb Facebook oldalaink 

• Minden, ami alakformálás, testépítés, egészséges diéta 

• Álmaim Otthona 

• Kreatív Lakberendezési tippek szakértőktől 

• Agrároldal – minden, ami mezőgazdaság 

• Ami magyar, az csak jó lehet 

• Retro, made in Hungária 

• Fashion Zone 

• Vitorlás Életmód Magazin 

• Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége 

• Népbetegségek – megelőzés, kezelés, gyógyítás 

 

 

https://www.facebook.com/legyakiszeretnel/
https://www.facebook.com/almaimotthona
https://www.facebook.com/lakberendezesitippek
https://www.facebook.com/agraroldal.hu
https://www.facebook.com/agraroldal.hu
https://www.facebook.com/agraroldal.hu
https://www.facebook.com/agraroldal.hu
https://www.facebook.com/jomagyartermek
https://www.facebook.com/retrohungaria
https://www.facebook.com/FashionZoneWorld
https://www.facebook.com/vitorlasmagazin
https://www.facebook.com/cukorbeteg
https://www.facebook.com/nepbetegsegek
https://www.facebook.com/nepbetegsegek
https://www.facebook.com/nepbetegsegek
https://www.facebook.com/nepbetegsegek


Agrároldal.hu 

 
Az Agrároldal.hu portál marketing tanácsadók segítségével jött létre, ebből adódóan 
nagyságrendekkel nagyobb az oldal látogatottsága, mint a mezőgazdasági portálok 
többségéé. A marketing szakemberek segítségével  az Agrároldal.hu szinte az összes 
mezőgazdasággal kapcsolatos szóra első helyen jön a google találati listáján, 
„mezőgazdaság” szóra jelenleg a harmadik helyen jön a listán.  

 

Az oldal folyamatosan fejlődik, számos témában születnek naprakész cikkek, 
információk különböző agráreseményekről. Manapság már egyre szélesebb körben 
terjed el az oldal, nem csak a gazdálkodók kedvenc lapja, hanem a városi 
kertészkedőké és az állatbarátoké is. Nem volt tervben, de az évek elteltével az 
Agrároldal.hu a kisállat tartók között is hatalmas sikert arat, így egyre több tartalmat 
osztunk meg, amik számukra is hasznos lehet. Elértük azt, hogy havonta több mint 
400 000 felhasználó látogat el az oldalra, közel 1 600 000 oldalmegtekintést 
produkálva.  



Vitalzone.hu 

 
A Vitalzone.hu portál 2008-ban jött létre, az oldal létrejöttében segítségünkre voltak 
tapasztalt online marketin tanácsadók és személyi trénerek, így sikerült egy olya 
portált létrehozni, amely nagyon sokoldalú. Az oldal abból a célból jött létre, hogy 
segítsen. Segítsen az embereknek egészségesebben élni, fogyókúrázni, helyesen 
táplálkozni, megtalálni a tökéletes utat a boldogsághoz, a jobb élethez.  

 

Hosszú évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ezt a célt sikerült elérnünk, hatalmas 
rajongótáborral rendelkezünk, melyek többsége hölgy, online tanácsadóink alig 
győznek válaszolni a naponta feltett kérdésekre, havonta több mint 600 000 
felhasználó látogatja az oldalt és nagyjából 2 000 000 millió oldalmegtekintést 
produkálnak.  



Álmaim Otthona.hu 

 
Az Álmaim Otthona.hu portálon számos keresőoptimalizálással és online marketinggel 
foglalkozó szakember foglalkozott a kezdetekben és még a mai nap is. Ennek 
köszönhető az, hogy a portál a google találati listáján nagyon sok építőipari, 
lakberendezési szóra az első 10 hely valamelyikén jön. Az Álmaim Otthona.hu portál 
lakberendezéssel, kerti tippekkel, ötletekkel, háztartással foglalkozó oldal, az évek 
során sikerült megtalálnunk tartalmainkkal a megfelelő célcsoportot.  

 

Megfordulnak rajongóink között háziasszonyok, és építőipari szakemberek egyaránt. Az 
oldal mára széles körben elterjedt, jelenleg több mint 500 000 rajongó látogatja az 
oldalt havonta 2 000 000 oldalmegtekintést produkálva.  



Divat és stílus.hu 

 
A Divat és Stílus.hu portál szakemberek segítségével jött létre, már a kezdet kezdetén 
is a keresőoptimalizáltság volt a fő szempont, ez nem változott a későbbiekben sem. 
Törekszünk arra, hogy folyamatosan naprakész stílustippeket adjunk a főleg 18-45 év 
között lévő Hölgyrajongóink számára.  

 

A portál főleg divattippekkel, szépségápolási trükkökkel foglalkozik, az évek során 
sikerült elérnünk, hogy egyre többen látogassanak minket és hallgassanak a szavainkra, 
ami külön büszkeséggel tölt el minket. Az oldal fellendítésében és népszerűsítésében 
természetesen a Facebook is segítségünkre volt és van, jelenleg 77 000 rajongó követ 
minket a Fashion Zone nevű Facebook oldalunkon.  



Vitorlázás.hu 

 
A Vitorlázás.hu jóval felülmúlja a korábbi vitorlázással kapcsolatos oldalak 
látogatottságát. Ez a siker annak köszönhető, hogy a portál létrejöttében online 
marketing tanácsadók és keresőoptimalizálással foglalkozó szakemberek voltak 
segítségünkre. Ez meglátszik a google találati listáján is, a keresők ugyanis a 
vitorlázáshoz kapcsolódó összes szakszóra az első helyeken hozzák a Vitorlázás.hu 
portált.  

 

Az oldal folyamatosan fejlődik, a vitorlázás mellett szerepet kapott az utazás, a 
gasztronómia, a sport és a technika is, széles körben elterjedt a 18-45 éve férfiak és 
nők körében. Havonta nagyjából 400 000 látogató mellett 1 500 000 oldalmegtekintést 
produkál az oldal. 



Népbetegségek.hu 

 

A Népbetegségek.hu portál széles körben elterjedt mára, rengeteg emberhez eljutnak 
a különböző betegségekkel és gyógyításokkal kapcsolatos cikkeink. Az oldal 
létrehozásában szerepet játszottak online marketing tanácsadók és 
keresőoptimalizálással foglalkozó szakemberek. Enne is köszönhető, hogy a google 
találati listáján előkelő helyen szerepel a Népbetegségek.hu portál, rengeteg 
betegséggel és gyógyítással kapcsolatos szakszóra első helyen jön a portál.  

 

Jelenleg 160 000 látogató fordul meg az oldalon havonta 800 000 oldalmegtekintést 
produkálva.  



Macosz.hu 

 
A honlap online marketing tanácsadók és egészségügyi szakemberek segítségével 
hatalmas anyagi beruházás révén jött létre, így látogatottsága egyre emelkedőbb 
tendenciát mutat. A kereső marketing szakemberek segítségével a keresők nagy része 
a cukorbetegséghez kapcsolódó összes szakszóra az első helyeken hozzák a macosz.hu-
t. Az oldal kifejlesztését megelőzően széles körű közvélemény kutatást végeztünk, így 
tudjuk, igen nagy szükség van arra, amit a macosz.hu kínál.  

 

A kutatás eredményeképpen világossá vált, hogy nem csak azok veszik hasznát ennek a 
honlapnak, akik ebben a betegségben szenvednek, hanem hozzátartozóik, barátaik, sőt 
azok az emberek is akik még egészségesek, de igen nagy hangsúlyt fektetnek az 
egészséges életmódra és a betegségek megelőzésére is. A honlapot kiállításokon, 
oktatási intézményekben, offline újságokban és egyéb területeken is hirdetjük, így 
hirdetéseink széles körben eljutnak a betegek,az érdeklődők, és az egészségügyben 
dolgozók körébe is. 



Gyerek-Portál.hu 

 
A Gyerek-Portál.hu egy két éve létrejött portál, szinte azonnal sikert aratott a 25-40 
éves nők és anyukák körében, számos remek tanácsot osztunk meg a gyermekekkel 
kapcsolatban. Színes tartalmaink ugyanakkor szórakoztatóak a kisgyermekek részére is. 
Az oldal kialakításában segítséget nyújtottak online tanácsadók és 
keresőoptimalizálásban jártas szakemberek is, nekik köszönhetően rengeteg 
gyermekneveléssel kapcsolatos szakszóra első helyen jön a portál a google találati 
listáján.  

 

A Facebook segít abban, hogy egyre szélesebb körben elterjedjen az oldal, jelenleg 
13 000 rajongóval rendelkezünk. A portálon nagyjából 200 000 látogató fordul meg 
havonta, 800 000 oldalmegtekintést produkálva.  



Férfibarlang.hu 

 
Az Férfibarlang.hu portálon számos keresőoptimalizálással és online marketinggel 
foglalkozó szakember foglalkozott a kezdetekben és még a mai nap is. Ennek 
köszönhető az, hogy a portál a google találati listáján nagyon sok szóra az első 10 hely 
valamelyikén jön. Folyamatos szórakozási lehetőséget nyújtunk a 18-45 éves férfiaknak 
autókkal, nőkkel, sporttal kapcsolatos cikkekkel és videókkal.  

 

Az oldal mára széles körben elterjedt, jelenleg több mint 380 000 rajongó látogatja az 
oldalt havonta 800 000 oldalmegtekintést produkálva.  



Reszponzív megjelenés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenleg az összes portálunk megfelel a legújabb trendeknek, ennek eredményekképpen a 
legkisebb okostelefonon, valamint a legnagyobb felbontású asztali gépen is egyaránt 
élvezhetővé vált. 

 



Banner megjelenés 
 

  



Wallpaper megjelenés 

 



PR megjelenés 

 



ÁRAK – AGRÁROLDAL 

  

  

  

Hirdetési felületek 

Oldalmegtekintés / hét Egyedi látogató / hét 

Banner (1 hét) 350 000 100 000 

728x90 468x120 
970x90 300x250 

640x360 970x250 
300x600  

700 000 Ft 900 000 Ft  

PR cikk + promó boksz (1 
hét) 

300 000 90 000 400 000 Ft 

Wallpaper (1 hét) 350 000 100 000 1 200 000 Ft 

Layer (1 hét) 100 000 200 000 Ft 

Nyereményjáték 100.000 Ft-tól 

Facebook promóció 100.000 Ft –tól / hét 

Cikken belüli likebox 180 000 Ft/hét 

Szponzorációs ajánlatunk 

Állandó banner megjelenés 

A megrendelő igényeihez alkalmazkodva,  
a szponzorációs csomag ára  

400.000 Ft – 900.000 Ft / hó 
éves vagy 6 hónapos szerződés esetén 

Folyamatos PR cikk elhelyezés 

Közösségi média megosztások 

Wallpaper megjelenés 

Layer elhelyezés 



ÁRAK – VITALZONE 
 

  
  

Hirdetési felületek 

Oldalmegtekintés / hét Egyedi látogató / hét 

Banner (1 hét) 450 000 150 000 

728x90 468x120 
970x90 300x250 

640x360 970x250 
300x600  

990 000 Ft 1 150 000 Ft  

PR cikk (1 hét) 350 000 120 000 450 000 Ft 

Wallpaper (1 hét) 450 000 150 000 1 350 000 Ft 

Layer (1 hét) 150 000 300 000 Ft 

Nyereményjáték 100.000 Ft-tól 

Facebook promóció 100.000 Ft –tól / hét 

Cikken belüli likebox 280 000 Ft/hét 

Szponzorációs ajánlatunk 

Állandó banner megjelenés 

A megrendelő igényeihez alkalmazkodva,  
a szponzorációs csomag ára  

400.000 Ft – 900.000 Ft / hó 
éves vagy 6 hónapos szerződés esetén 

Folyamatos PR cikk elhelyezés 

Közösségi média megosztások 

Wallpaper megjelenés 

Layer elhelyezés 



ÁRAK – ÁLMAIM OTTHONA 

  
   
  

Hirdetési felületek 

Oldalmegtekintés / hét Egyedi látogató / hét 

Banner (1 hét) 450 000 125 000 

728x90 468x120 
970x90 300x250 

640x360 970x250 
300x600  

1 000 000 Ft 1 200 000 Ft  

PR cikk (1 hét) 400 000 100 000 450 000 Ft 

Wallpaper (1 hét) 450 000 125 000 1 500 000 Ft 

Layer (1 hét) 125 000 250 000 Ft 

Nyereményjáték 100.000 Ft-tól 

Facebook promóció 100.000 Ft –tól / hét 

Cikken belüli likebox 230 000 Ft/hét 

Szponzorációs ajánlatunk 

Állandó banner megjelenés 

A megrendelő igényeihez alkalmazkodva,  
a szponzorációs csomag ára  

400.000 Ft – 900.000 Ft / hó 
éves vagy 6 hónapos szerződés esetén 

Folyamatos PR cikk elhelyezés 

Közösségi média megosztások 

Wallpaper megjelenés 

Layer elhelyezés 



ÁRAK – DIVAT ÉS STÍLUS 
 

  
  

Hirdetési felületek 

Oldalmegtekintés / hét Egyedi látogató / hét 

Banner (1 hét) 300 000 70 000 

728x90 468x120 
970x90 300x250 

640x360 970x250 
300x600  

 750 000 Ft 900 000 Ft  

PR cikk (1 hét) 250 000 60 000 350 000 Ft 

Wallpaper (1 hét) 300 000 70 000 1 200 000 Ft 

Layer (1 hét) 75 000 150 000 Ft 

Nyereményjáték 100.000 Ft-tól 

Facebook promóció 100.000 Ft –tól / hét 

Cikken belüli likebox 180 000 Ft/hét 

Szponzorációs ajánlatunk 

Állandó banner megjelenés 

A megrendelő igényeihez alkalmazkodva,  
a szponzorációs csomag ára  

400.000 Ft – 900.000 Ft / hó 
éves vagy 6 hónapos szerződés esetén 

Folyamatos PR cikk elhelyezés 

Közösségi média megosztások 

Wallpaper megjelenés 

Layer elhelyezés 



ÁRAK – VITORLÁZÁS 

 
  
  

Hirdetési felületek 

Oldalmegtekintés / hét Egyedi látogató / hét 

Banner (1 hét) 350 000 95 000 

728x90 468x120 
970x90 300x250 

640x360 970x250 
300x600  

750 000 Ft 950 000 Ft  

PR cikk (1 hét) 300 000 90 000 400 000 Ft 

Wallpaper (1 hét) 350 000 95 000 1 200 000 Ft 

Layer (1 hét) 95 000 190 000 Ft 

Nyereményjáték 100.000 Ft-tól 

Facebook promóció 100.000 Ft –tól / hét 

Cikken belüli likebox 170 000 Ft/hét 

Szponzorációs ajánlatunk 

Állandó banner megjelenés 

A megrendelő igényeihez alkalmazkodva,  
a szponzorációs csomag ára  

400.000 Ft – 900.000 Ft / hó 
éves vagy 6 hónapos szerződés esetén 

Folyamatos PR cikk elhelyezés 

Közösségi média megosztások 

Wallpaper megjelenés 

Layer elhelyezés 



ÁRAK - NÉPBETEGSÉGEK 

 
  
  

Hirdetési felületek 

Oldalmegtekintés / hét Egyedi látogató / hét 

Banner (1 hét) 200 000 40 000 

728x90 468x120 
970x90 300x250 

640x360 970x250 
300x600  

400 000 Ft 500 000 Ft  

PR cikk (1 hét) 150 000 30 000 300 000 Ft 

Wallpaper (1 hét) 200 000 40 000 700 000 Ft 

Layer (1 hét) 40 000 120 000 Ft 

Nyereményjáték 100.000 Ft-tól 

Facebook promóció 100.000 Ft –tól / hét 

Cikken belüli likebox 100 000 Ft/hét 

Szponzorációs ajánlatunk 

Állandó banner megjelenés 

A megrendelő igényeihez alkalmazkodva,  
a szponzorációs csomag ára  

400.000 Ft – 900.000 Ft / hó 
éves vagy 6 hónapos szerződés esetén 

Folyamatos PR cikk elhelyezés 

Közösségi média megosztások 

Wallpaper megjelenés 

Layer elhelyezés 



ÁRAK -MACOSZ 

 
  

  
  

Hirdetési felületek 

Oldalmegtekintés / hét Egyedi látogató / hét 

Banner (1 hét) 200 000 40 000 

728x90 468x120 
970x90 300x250 

640x360 970x250 
300x600  

500 000 Ft 600 000 Ft  

PR cikk (1 hét) 170 000 40 000 350 000 Ft 

Wallpaper (1 hét) 200 000 40 000 750 000 Ft 

Layer (1 hét) 40 000 120 000 Ft 

Nyereményjáték 100.000 Ft-tól 

Facebook promóció 100.000 Ft –tól / hét 

Cikken belüli likebox 100 000 Ft/hét 

Szponzorációs ajánlatunk 

Állandó banner megjelenés 

A megrendelő igényeihez alkalmazkodva,  
a szponzorációs csomag ára  

400.000 Ft – 900.000 Ft / hó 
éves vagy 6 hónapos szerződés esetén 

Folyamatos PR cikk elhelyezés 

Közösségi média megosztások 

Wallpaper megjelenés 

Layer elhelyezés 



ÁRAK – GYEREK-PORTÁL 

 
  
  

Hirdetési felületek 

Oldalmegtekintés / hét Egyedi látogató / hét 

Banner (1 hét) 200 000 50 000 

728x90 468x120 
970x90 300x250 

640x360 970x250 
300x600  

500 000 Ft 600 000 Ft  

PR cikk (1 hét) 200 000 50 000 350 000 Ft 

Wallpaper (1 hét) 200 000 50 000 800 000 Ft 

Layer (1 hét) 50 000 100 000 Ft 

Nyereményjáték 100.000 Ft-tól 

Facebook promóció 100.000 Ft –tól / hét 

Cikken belüli likebox 800 000 Ft/hét 

Szponzorációs ajánlatunk 

Állandó banner megjelenés 

A megrendelő igényeihez alkalmazkodva,  
a szponzorációs csomag ára  

400.000 Ft – 900.000 Ft / hó 
éves vagy 6 hónapos szerződés esetén 

Folyamatos PR cikk elhelyezés 

Közösségi média megosztások 

Wallpaper megjelenés 

Layer elhelyezés 



ÁRAK - FÉRFIBARLANG 

 
  

  
  

Hirdetési felületek 

Oldalmegtekintés / hét Egyedi látogató / hét 

Banner (1 hét) 200 000 90 000 

728x90 468x120 
970x90 300x250 

640x360 970x250 
300x600  

450 000 Ft 600 000 Ft  

PR cikk (1 hét) 180 000 80 000 300 000 Ft 

Wallpaper (1 hét) 200 000 90 000 750 000 Ft 

Layer (1 hét) 90 000 180 000 Ft 

Nyereményjáték 100.000 Ft-tól 

Facebook promóció 100.000 Ft –tól / hét 

Cikken belüli likebox 160 000 Ft/hét 

Szponzorációs ajánlatunk 

Állandó banner megjelenés 

A megrendelő igényeihez alkalmazkodva,  
a szponzorációs csomag ára  

400.000 Ft – 900.000 Ft / hó 
éves vagy 6 hónapos szerződés esetén 

Folyamatos PR cikk elhelyezés 

Közösségi média megosztások 

Wallpaper megjelenés 

Layer elhelyezés 



  

  

  

  

Life of Budapest 
…Budapest Krémje 

Mi a LOBU? 

 

A Life of Budapest (LOBU.hu) egy olyan gasztronómiával, Budapest programjaival és látnivalóival 

foglalkozó tematikus portál, mely büszke arra, hogy csak a legjobbakkal foglalkozik. A minőséget 

zászlónkra tűzve olvasóink biztosak lehetnek abban, hogy az általunk választott programok magas 

nívót, az ajánlott éttermek magasan állandó színvonalat képviselnek.  

 

Színes, folyamatosan frissülő tartalom 

 

A Life of Budapest (LOBU.hu) szakértő újságírói gárdája kiválogatja Budapest legjobb programjait, 

bemutatja a legnívósabb szórakozóhelyeket, elvisz a legkülönlegesebb éttermekbe és úgy mutatja 

be nevezetségeinket, ahogy még soha nem láthatták.  Az oldal szemezgetve tárja a látogatók elé 

Budapest legjobbjait, legyen az buli, színház, koncert, üzleti vagy akár romantikus vacsorahelyszín.  

 
  

  

 

 

 

 

 

Havi oldalmegtekintés : 600.000 
Havi egyéni látogató : 150.000 



  

  

  

   
Friss hírekkel és folyamatosan bővülő lexikális tartalommal, szofisztikált keresőrendszerekkel 

találkozik az olvasó, melyek hátterét már gondosan leellenőriztük, értékeltük és jónak találtuk.  

 

A látogatók kereshetnek rendezvény helyszínt esküvőnek vagy konferenciának, megtalálhatják a 

legjobb rendezvényeket hétvégére velünk!  

 

Folyamatosan gyűjtjük az adatokat, véleményeket, visszajelzéseket minden nálunk szereplő 

egységről, pincérről, ételről a tapasztalatok alapján megtudható, mi is ma Budapest krémje!  
 

 

  

Olyan reklámhelyeket ajánlunk fel Önnek, mellyel a leghatékonyabban 

érheti el célcsoportját. 

 

 

Minőségi tartalom egy helyen 



  

  

  

  

A lobu.hu jelenlegi megjelenése a legújabb trendeknek megfelelően már reszponzív 

webdesign-ban készült el, melynek eredményeképpen a legkisebb okos telefonon, 

valamint a legnagyobb felbontású asztali gépen is egyaránt élvezhető. 

Design 



  

  

  

  

Közösségi média 

Érd el célközönségedet a közösségi platformon is Facebook oldalunk 

segítségével!  13.000 fős Facebook oldalunkon folyamatos kommunikáció 

szórakoztatja a rajongói tábort. 



  
  

  

  

Banner megjelenés 

 
Főoldal tetején minden aloldalon 

728x90 

970x90 

640x360 

 

 

 

 

 

Oldalsávban minden aloldalon 

300x250 

300x600 

 

 

 
*Reszponzív banner az oldal felbontásához 

igazodva 

 

 



  

  

  

  

Wallpaper 



   

  

  

  

PR megjelenés 

PR cikk, vezércikként 1 hétig 

 

Kiemelt megjelenés a főoldalon 

 

Kiemelt megjelenés a cikk 

kategóriájában 



  
  

  

  

Hirdetési felületek 

Oldalmegtekintés / hét Egyedi látogató / hét 

Banner (1 hét) 150 000 40 000 

728x90 468x120 
970x90 300x250 

728x90 468x120 
970x90 300x250 

350 000 Ft 450 000 Ft  

PR cikk (1 hét) 120 000 30 000 220 000 Ft 

Wallpaper (1 hét) 150 000 40 000 600 000 Ft 

Layer (1 hét) 40 000 200 000 Ft 

Nyereményjáték 100.000 Ft-tól 

Facebook promóció 80.000 Ft –tól / hét 

Szponzorációs ajánlatunk 

Állandó banner megjelenés 

A megrendelő igényeihez alkalmazkodva,  
a szponzorációs csomag ára  

150.000 Ft – 350.000 Ft / hó 
éves vagy 6 hónapos szerződés esetén 

Folyamatos PR cikk elhelyezés 

Közösségi média megosztások 

Wallpaper megjelenés 

Layer elhelyezés 

Árak 


