
Online jegyértékesítési rendszer
Kényelmes és biztonságos �zetési mód a látogatók 
számára.
Szélesebb vásárlói kör elérése egy újabb felület 
segítségével.
Online térben való pozícionálás következő lépcsőfoka.
Nyomonkövethető, pontos és egyszerű �zetési és 
számlázási rendszer.
Heti elszámolás.

Kiemelt megjelenési lehetőségek
Pro�loldal - aktuális tartalmakkal feltöltött pro�l, 
személyreszabás pár kattintással.
Látványos megjelenés, hasznos információk.
Kiemelt megjelenés - látogatók �gyelmének a 
pro�loldalra irányítása.
Pozícionálás az attrakciók között.
+ Közösségi médiatartalom elkészítése, megjelen-
tetése.

Közösségi média
Folyamatos kommunikáció szükséges a közösségi 
felületeken.
Nyitni az új megoldások felé, kiterjeszteni a kommu-
nikációt a felhasználók
segítségével is.
Célközönség meghatározása, célzott kommunikációs 
lehetőség.
Pro� módon megszerkesztett posztok, hirdetések 
készítése.
Változatos és egyedi szövegezésű tartalmak meg-
jelenítése.

Pro�l oldal kezelése
Aktualitások, friss információk felvitele a pro�loldalra.
Tartalmak folyamatos ellenőrzése, frissítése.
Arculat kialakítása.
+ Közösségi médiatartalom elkészítése, megjelen-
tetése.

Médiaanyag készítése:
Aktuális tartalmak megjelentetésének fontossága.
Jó minőségű, szerkesztett médiaanyagok gyártása.
Social médiában, saját felületen való megjelenéshez 
pro�, látványos képek, videók készítése.

Megrendelését  e-mailben  adhatja  le.  Ezután  kollégáink  felveszik  Önnel  a  
kapcsolatot a részletek egyeztetése céljából.
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Online jegyértékesítési rendszer
Jutalékos rendszerben történik, heti elszámolással

Kiemelt megjelenési lehetőségek
Gyorskereső mögötti kép: 70.000,- Ft + ÁFA/hét
Kiemelt helyszínek: 60.000,- Ft + ÁFA/hét
Népszerű események: 50.000,- Ft + ÁFA/hét
Régió szerinti nyitókép:
1. sor: 40.000,- Ft + ÁFA/hét
2. sor: 30.000,- Ft + ÁFA/hét
3. sor: 20.000,- Ft + ÁFA/hét
+ minden kiemléshez 2 db (hét eleje és hét vége) FB vagy 
INSTA poszt elkészítése, megjelentetése.

Közösségi média
Facebook poszt: 30.000,- Ft + ÁFA/hó (heti 1db poszt)
Facebook hirdetés: 40.000,- Ft + ÁFA/hó (heti 1db 
hirdetés)
Instagram poszt: 20.000,- Ft + ÁFA/hó (heti 1db poszt)
Instagram hirdetés: 30.000,- Ft + ÁFA/hó (heti 1db 
hirdetés)
Facebook és Instagram játék: egyedi megállapodás 
alapján

Kedvezmény:
4 heti elő�zetés esetén: 15%
8 heti elő�zetés esetén: 20%
12 heti elő�zetés esetén: 25%

Pro�l oldal kezelése
Alap csomag: 50.000,- Ft + ÁFA/hó (pro�loldal karban-
tartása, frissítése a megbízó által szolgáltatott 
információk alapján) + heti 1 alkalommal FB vagy Insta 
poszt
Alap+ csomag: 70.000,- Ft + ÁFA/hó (pro�loldal karban-
tartása, frissítése a megbízó által szolgáltatott 
információk alapján + heti 1 alkalommal FB vagy Insta 
hirdetés
Extra csomag: személyes support biztosítása, mely 
magában foglalja a saját pro�loldal személyre szabásának 
fejlesztését is. 
Részletekért írjon az info@gotourist.hu e-mail címre.

Médiaanyag készítése:
Fénykép és video készítése: 
350.000,- Ft + ÁFA (max. 10 Gotourist logós fénykép, max. 
1:30 - 2:30 perc közötti bemutató videó, Gotourist logóval). 
Tulajdonjog a Gotouristnál marad, használati jog
a megrendelőnél marad.

450.000,- Ft + ÁFA (max. 10 Gotourist logó nélküli 
fénykép, max. 1:30 - 2:30 perc
közötti bemutató videó, Gotourist logó nélkül). 
Tulajdonjog és a használati jog is a megrendelőnél marad.

Megrendelését e-mailben adhatja le. Ezután kollégáink felveszik Önnel a kapcsola-
tot a részletek egyeztetése céljából.
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