
 

Médiaajánlat 

 

 

Tisztelt Partnereink, leendő Partnereink! 
 

2011 nyarán indítottuk útjára a legjobb debreceni éttermeket bemutató 
www.debreceniettermek.hu portált. 
 

A portál a legjobb éttermek és azok aktualitásainak a bemutatása mellett, az 
étterembe járás, az éttermi étkezés, vendéglátás hagyományát hivatott 

visszahozni illetve kialakítani a leendő vendégek körében. Célunk a magyar 
mellett a nemzetközi gasztronómia képviselőinek bemutatása is. Így a portálon 

már helyet kaptak a Debrecenben évek óta működő nemzetközi éttermek is. 

 

 
 

http://www.hejszakacsok.hu/


 

Az érdekes, informális cikkeken keresztül, multimédiás anyagokkal akarjuk 
felkelteni a vendégek érdeklődését, majd az adott étterem kapcsolódó 

kínálatát megmutatva, letölthető online kuponok segítségével „visszük be” az 

étterembe az érdeklődőket. Folyamatosan tájékoztatjuk az olvasókat az egyes 
éttermek aktuális kínálatáról, különleges, szezonális ajánlatairól. 

 
A portálon folyamatosan elérhetők az éttermek napi és heti menükínálata is. 

 
Célunk a portál látogatottságának további növelése, a piacon vezető pozíció 

megszerzése a gasztronómiai portálok között. 
 

Rendkívül kedvező hirdetési lehetőséget szeretnénk azon partnereink számára 
nyújtani akik támogatnak bennünket ezen célok elérésének érdekében. 

 
 

 
 

Kérjük tekintsék át az alábbi hirdetési ajánlatunkat: 

 
FELSŐ BANNER 

Minden oldal tetején megjelenő, vízszintes hirdetési forma. 
Mérete: 468x60 képpont, max. 30 KB 

Formátum: GIF, JPG, Flash 
 

Havi megjelenési díj 140.000 Ft 
 

KÖZÉP BANNER 
A főoldalon, a vezércikk alatt megjelenő, vízszintes hirdetési forma. 

Mérete: 468x60 képpont, max. 30 KB 
Formátum: GIF, JPG, Flash 

 
Havi megjelenési díj 90.000 Ft 

 

 
ALSÓ BANNER 

Minden oldalon alul megjelenő, vízszintes hirdetési forma. 
Mérete: 468x60 képpont, max. 30 KB 

Formátum: GIF, JPG, Flash 
 

Havi megjelenési díj 70.000 Ft 
 

 
JOBB HASÁB 

Minden oldalon, jobbra a bejelentkezési boksz alatt megjelenő, függőleges 
hirdetési forma. 

Mérete: 120x240 képpont 
Formátum: GIF, JPG, Flash 

 

Havi megjelenési díj 60.000 Ft 



 

 
BAL HASÁB 

Minden oldalon, balra a menü alatt megjelenő, függőleges hirdetési forma. 

Mérete: 120x240 képpont 
Formátum: GIF, JPG, Flash 

 
Havi megjelenési díj 60.000 Ft 

 
 

BÉLYEG 
Minden oldal bal vagy jobb oldalán, a hasábok alatt megjelenő, kisméretű 

hirdetési forma. 
Mérete: 120x80 képpont 

Formátum: GIF, JPG, Flash 
 

Havi megjelenési díj 40.000 Ft 
 

 

Kedvezmények: 
 

- 3 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény. 
- 6 hónapos hirdetés esetén 30% kedvezmény. 

- 12 hónapos hirdetés esetén 40% kedvezmény. 
 

A különböző kedvezmények nem összevonhatóak. A meghirdetett 
visszavonásig érvényesek. 

 
Ajánlatkéréssel, hirdetéssel kapcsolatban kérjük keressen bennünket: 

 
Solymosi Bernadette Arnódi Róbert 

Tel: +36705038544 +36309430307 
Email: szerkesztoseg@debreceniettermek.hu Email: arnodi@stega.hu 
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