
1. modul: 
honlapbanner

– a ki adó OVI-SU LI.hu hon lap ján tör té nõ
meg je le nés 3-fé le posz ton (a meg ren de lõ
által ké szí tett át mu ta tó banner meg je len -
teté se)
Meg je le nés: min den hó nap el sõ he té ben,
tárgy ha vi idõ tar tam ra

Lis ta árak:
A) poszt – leg fel sõ, két ki emelt bannerhely 
(fek võ 325×70 px, pl. Ovi köny vek) 20 000 Ft/hó
B) poszt – jobb ol dal só banner 
(fek võ 220×140 px, pl. Elõ fi ze té si ak ció) 15 000 Ft/hó
C) poszt – jobb ol dal só banner 
(fek võ 220×70 px, pl. Nap szik ra) 10 000 Ft/hó

(Amen  nyi ben a Meg ren de lõ ki adón kat bíz za meg a banner el ké szí té sé vel, úgy an nak gyár tá si költ sé ge:
A mé ret nél: 10 000 Ft/db, B és C mé ret nél: 5000 Ft/db)

2. modul: 
Facebook poszt
– a ki adó OVI-SU LI.hu FB ol da lán tör té nõ
meg je le nés, egy poszt ban 
Meg je le nés: min den tárgy hó nap ban, egy elõ -
re fi xált na pon és idõ pont ban, na pon ta
10–15 óra kö zöt ti meg je le nés sel, egy al ka -
lom mal

Lis ta árak: 
1 db poszt (elõ re le adott kép + kí sé rõ szö veg + link) 5000 Ft/hó

(A FB posz tok csak bannermegrendeléssel együtt vá sá rol ha tók, ma xi mum a banner árát nem túl ha la -
dó ke ret ös  sze gig. Pl. 1 db ki emelt banner 20 000 Ft/hó – ami hez így, ma xi mum 4 db, he ti 1 FB poszt
vehetõ stb.)

MÉ DIA AJÁN LAT
a Sprint Ki adó gon do zá sá ban meg je le nõ

OVI-SU LI mé dia cso mag hoz
hon lap+FB ol dal+nyom ta tott ma ga zi nok


