
SZOLGÁLTATÁSI DÍJ TÁBLÁZAT 
 

I.   SZOLGÁLTATÓI   KATEGÓRIÁKBAN   VALÓ MEGJELENÉS DÍJAI: 

 

Ezen a weboldalon a hírek mellett helyet biztosítunk a szolgáltatóknak, hogy rendezett 

kategorizált formában megjelenjenek, kereshetőek legyenek, elérhetőségük könnyen 

megtalálható legyen. Ha nincs saját weboldala, ez helyettesítheti az interneten való jelenlétet, 

ha van weboldala, innen odairányítjuk.  

 A megjelenésre több módon van lehetőség: 

Megjelenési minta látható akármelyik megnyitott térségi aloldalon a Szolgáltatók 

menüpontban, a MINTA VÁLLALKOZÁS kategóriában (utolsó helyen található) 

Pl: https://kiskunmajsai.terseg.hu/szolgaltatok/ 

 

I.1. „A” típusú megjelenés: 

 Alapadatokat biztosítja, tevékenységi körök felsorolásával és egy logóval vagy profil fotóval  

Ára: Egy „A” típusú bemutatkozó MiniWeboldal szerkesztett alapdíja 5.000 Ft+Áfa/év, 

ehhez jön még az egy kategóriában való megjelenés díja + 1.000 Ft + Áfa 

Tehát egy térségben való megjelenés Éves! díja N 6.000 Ft, 

Ha több kategóriában szeretne megjelenni, akkor a N 5000 Ft-hoz hozzáadódik, ahány 

kategóriát választ, szorozva N 1.000 Ft-tal. Tehát ha 3 kategóriában szeretne megjelenni, 

akkor 5000 Ft + (3 x1000 Ft) = 8000 Ft/ térség. Így alakul ki a Főtérségben való megjelenés 

éves díja. 

Minden további térségben való megjelenést 40%-os kedvezménnyel kapja, ugyanúgy az „A” 

típusú megjelenéssel és ugyanannyi kategóriában. 

 

 

"A" típusú megjelenés 

Fő térség díja További térségek 

Alapdíj 1 kat- 1 térséggel További kategóriák Fő térségben választottakkal 

6.000 1.000 40% kedvezménnyel 

 

A feltűntetett árak éves nettó árak, az Áfa-t nem tartalmazzák 

 

VAGY 
 

I.2.„B” típusú megjelenés: 

 Alapadatokat biztosítja, tevékenységi körök felsorolásával részletes Bemutatkozási 

lehetőséggel, egy logóval vagy profil fotóval és 15 db referencia fotóval. 

Ára: Egy „B” típusú bemutatkozó MiniWeboldal szerkesztett alapdíja 11.000 Ft+Áfa/év, 

ehhez jön még az egy kategóriában való megjelenés díja + 1.000 Ft+ Áfa 

Tehát egy térségben való megjelenés díja N 12.000 Ft, ha több kategóriában szeretne 

megjelenni, akkor a N 11.000 Ft-hoz hozzáadódik, ahány kategóriát választ, szorozva N 1.000 

Ft-al. Így alakul ki a Főtérségben való megjelenés díja. 

https://kiskunmajsai.terseg.hu/szolgaltatok/


Minden további térségben való megjelenést 50%-os kedvezménnyel kapja, ugyanúgy a „B” 

típusú megjelenéssel és ugyanannyi kategóriában. 

 

"B" típusú megjelenés 

Fő térség díja További térségek 

Alapdíj 1 kat- 1 térséggel További kategóriák Fő térségben választottakkal 

12.000 1.000 50% kedvezménnyel 

 

A feltűntetett árak éves nettó árak, az Áfa-t nem tartalmazzák 

 ÉS LEHET PLUSZ 
I.3. „C” típusú megjelenés: 

 Kiemelt kategória. A terseg.hu weboldal jobb oldalán egy állandóan látható forgásban, egy 

megszerkesztett kártyát biztosítunk. Az „A” és a „B” típusú megjelenés mellé kérhető a „C” 

típusú kártya, de csak azokban a térségekben, ahol már jelen van az „A” vagy „B” típusú 

megjelenéssel. 

Ára: Egy szerkesztett kártya 24.000 Ft+Áfa/év (Az ár a kártya szerkesztését tartalmazza 

melyhez a Logót, fotót, szöveget, Ön biztosítja, ha van, ha nincs, mi kitaláljuk Önnek.) 

Egy térségben való kártyás megjelenés díja 24.000 Ft.+ Áfa 

 Minden további térségben való megjelenés 50%-os kedvezménnyel van. 

- Van lehetőség éven belül a kártya tartalmának a módosítására, új kártya 10.000 Ft/ alkalom. 

- Évfordulókor lehetőség szerint mindig új kártyát készítünk, ezt a következő éves díj 

tartalmazza. 

 

Van lehetőség kombinált megjelenésre is, azaz pl. Ön szeretne jelen lenni 5 térség, Ön által 

kiválasztott Szolgáltatói kategóriájában „A” vagy „B” megjelenési formával, de csak , az  

Önnek fontosabb, közeli  kettő térségben kér Kiemelt kártyás hirdetést. 

 

 

"C" típusú megjelenés Kártya tartalommódosítási díja 

Egy térség kártyás díja További térségenkénti kártyás díj     

Alapdíj  Alapdíj 50 % - a Éven belüli díj Évfordulókor  

24.000 12.000 10.000 Az éves díj tartalmazza 

 
A feltűntetett árak éves nettó árak, az Áfa-t nem tartalmazzák 

II. AKTUÁLIS HÍRDETÉS DÍJAI 

 

Ez a felület a "Rövid lefutású, aktuális hirdetések" feladására használható hirdető kártya. 

Például ha megnyit új üzletet, vagy indít egy új szolgáltatást, vagy pl szeretne meghirdetni 

egy Szedd magad alma akciót! 

De itt lehet megjeleníteni a különböző Akciókat, leárazásokat, vagy készlet kisöpréseket, 

vagy a nagy üzletláncok aktuális heti ajánlatait. 

A front felületen jobb oldalon látható mozgó kártyára, csak egy rövid figyelem felhívó 

szöveget és/ vagy képet kell tenni, (ezt mi megszerkesztjük Önnek) mert a kártyára kattintva, 

a háttérben részletesen leírható a tájékoztató, figyelem felhívó szöveg. 



 

Hirdetési díjak: 

 

Egy kártya díja szerkesztéssel és háttérszöveggel együtt 1-4 hét közötti időtartamra: 15.000 

Ft+Áfa / alkalom/ egy térség 

Egy kártya díja szerkesztéssel és háttérszöveggel együtt 4-8 hét közötti időtartamra: 25.000 

Ft+Áfa / alkalom/ egy térség 

 

Egy hirdetésre vonatkozóan maximum 8 hét a hirdetési intervallum, ismételt megjelenésre 

van lehetőség, ugyanezen feltételekkel. 

 

Amennyiben több térség Aktuális hirdetései között szeretne megjelenni, minden további 

térség bevonása esetén: 

1-4 hét-re 1000 Ft + Áfa / térség 

4-8 hét-re 1500 Ft + Áfa / térség 

 

 

A hirdető kártya megjelenésétől függően További térségek 

15.000 Ft 1-4 héten belül/ alkalom/1 térség 
 - 25.000 Ft- 4-8 héten belül/alkalom/ 1 térség 

          1-4 hét-re 1.000 Ft /térség 
          4-8 hét-re 1.500 Ft /térség 

A feltűntetett árak nettó árak, maximum 8 hétre, az Áfa-t nem tartalmazzák 

 

 

III. ORSZÁGOS HÍRDETÉS DÍJAI 

 

Az országos hirdetések minden térségi aloldalon egységesen láthatóak. A Díj mértéke attól is 

függ, hogy az országos 174 járásból és a Budapesti 23 kerületből hány van megnyitva. 

A Hirdetési díj 1000 Ft+ Áfa /megnyitott térség/ hó. A megnyitott térségek számáról 

érdeklődjön, vagy a Térségek menüpont alatt a zöld térségek jelzik. 

 

 

IV. APRÓHÍRDETÉS 

 

Ingyenes. 2020. november 02.-án indul. 


