
Jelenjen meg a Biztosításszakértő.com weboldalon! 



Miért éri meg együttműködnünk?

• 6 éves élő oldal, látogatottsággal  Weboldala az értékes link mellé 

átkattintást is kaphat

• Folyamatosan publikálunk cikkeket pénzügyi témában Weboldala a rámutató 

linket releváns környezetből kapja

• Mi is végzünk folyamatos linképítést, jóminőségű linkekkel A honlapja egyre 

erősödő DA-val és PA-val rendelkező oldalról kap linket

• Nem engedünk akármennyi és akármilyen PR cikket/hirdetést az oldalunkra 

A nálunk elhelyezett cikkek környezete nem hígul fel hirdetésekkel és oda 

nem illő, vagy vegyes témákkal, így weboldala folyamatosan értékes linket kap 

tőlünk

• A megjelenést olcsón adjuk  Több megjelenés vásárlásával a hirdetési 

kampánya hamarabb megtérül



A honlapunk elmúlt 1 éve…



Megjelenési árak

A megjelenéssel kapcsolatban néhány dolgot fontos tudnia:
• Minden cikk megjelenik a főoldalon, ezért nem számítunk fel extra díjat.

• Legfeljebb heti 2db cikket jelentetünk meg az oldalon, ezért ha egyszerre több megjelenést vásárol, akkor nincs 

korlátja a felhasználásának, nem évül el a megrendelt mennyiség soha.

• A cikkek kizárólag pénzügyi témájúak lehetnek (bank, befektetés, tőzsde, kriptopénzek, ingatlanbefektetés, stb.)

• Nem teszünk közzé biztosítástémájú cikkeket, valamint a közvetlen konkurenciára mutató linket.

• A cikk legalább 6.000 karakteres, érdemi információt hordozó, értékes szöveg legyen, ezeket nem jelöljük 

reklámként.

• Reklámjellegű szöveget is kiteszünk, de azt megjelöljük támogatott tartalom felirattal és a címbe egy X-et is rakunk.

• A szövegben legfeljebb 3db linket helyezhet el, ami véglegesen fent lesz az oldalon.

• A cikkhez kérünk egy minimum 1080x720px méretű borítóképet, emellett - nem kötelezően - a cikkben megjelenhet 

több kép, videó, beágyazott tartalom is.

• A fent felsorolt árak nem tartalmazzák a cikk megírásának költségét.

• Az ár áfa-mentes (AAM), amelyről számlát adunk.

Minimum mennyiség Maximum mennyiség Ár/megjelenés

1 megjelenés 20.000 Ft

2 15 13.000 Ft

16 30 10.000 Ft

31 60 7.000 Ft

61-től - 4.000 Ft



Rendeld meg most!

Ha kérdései vannak, írja meg nekünk az iroda@biztositasszakerto.com email 

címre és igyekszünk pár órán belül válaszolni.

Kattintson az alább linkre:

Megrendelem!

Vagy

Hívja a 06301582962 telefonszámon!

mailto:iroda@biztositasszakerto.com
https://www.biztositasszakerto.com/mediaajanlat/
https://www.biztositasszakerto.com/mediaajanlat/
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