
 

Mi a BudaPestkörnyéke.hu 
és kik olvassák? 
 
Egy több mint 100 éves 
múltú újság modern, online 
változata, amely az 
agglomerációban élő 900 
ezer embernek és az ide 
költözésen gondolkodóknak 
nyújt hasznos ismereteket, 
tanácsokat naprakész, friss 
információkat.  
Ide kattintva éri el a címlapunkat 
 

Mire jó a reklámcikk? 
 
Sok százezer ember látja 
Az agglomerációban 900 ezren élnek, közülük havonta átlagosan 320 ezren olvasnak minket. Velünk 
olyan célcsoporthoz, ügyfelekhez, vásárlókhoz juthat el, amelyet a mi árainkon máshol nem kap meg. 
 
Új vásárlók, ügyfelek érkeznek 
A megrendelő Facebook oldalán megjelenő tartalmakat csak azok látják, akik lájkolták, vagyis ismerik. 
A nálunk megjelent cikk segítségével új vásárlókkal, ügyfelekkel ismertetheti meg magát. 
 
Sokkal többet mondhat el 
Egy reklámcikkben elmondhatja, képekkel megmutathatja mivel foglalkozik, miért jobb a terméke, mit 
csinál másként és alapvetően miért érdemes inkább az Ön cégét, termékét keresni. A reklámcikk nem 
egy banner, sokkal több, sokkal hatékonyabb hirdetési eszköz. 
 
Ingyenesen keresőbarát 
Az Ön szolgáltatásáról, termékéről szóló cikk azokat a kulcsszavakat is tartalmazza, amelyeket a 
Google keresőbe az ügyfelei beütnek. A reklámcikkel ezért könnyen a találati listák élére repítheti 
magát, ráadásul úgy, hogy ezért semmit sem kell többé fizetnie. Ha vett már Google hirdetést, tudja, 
hogy drága és folyamatosan fizetni kell a megfelelő helyezésért. 
 

Mi is pontosan az a 
reklámcikk? 
 
A megrendelő által küldött, 
vagy az igényei alapján 
elkészült cikk, mely 
tartalmazza a 
megrendelőnek fontos 
kulcsszavakat, 
információkat, képeket, 
üzeneteket. Közben 
olvasmányos, érdekes, hogy 
az olvasók szívesen olvassák.  

Minőségi tartalmi környezet | Rengeteg olvasó | SEO barát cikkek | Kiváló árú hirdetések 

A legnépszerűbb agglomerációs hírportált 320 ezren olvassák havonta 

BudaPestkörnyéke.hu 

Rendeljen három reklámcikket és egyet ajándékba adunk! 

http://budapestkornyeke.hu/


 

Látogatószám 
 
A BudaPestkörnyéke.hu agglomerációs 
hírportálon átlagosan havonta 320 ezer cikket 
olvasnak el, egyes cikkeink kiugróan 
teljesítenek. (Forrás: Google Anilytics) 

 
 

 
 

 
 
Facebook 
 
Rendkívül elkötelezett, lelkes követőtáborunk 
van, jelentős aktivitással. A személyes 
érintettség, az agglomerációs élet összeköti 
őket. Szívesen osztják meg és kommentelik a 
cikkeinket, lájkolóink, követőink száma ezért 
folyamatosan nő. 
Facebook oldalunkat ide kattintva éri el 
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Látogatószám alakulása

0

5000

10000

15000

20000

25000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Facebook követők alakulása

Így készül 6 lépésben egy reklámcikk 
 

1. Online szerződést kötünk 
2. Beérkezik az utalás 
3. Munkatársunk tartalmi kérdésekkel 

kapcsolatban egyeztet Önnel 
4. Elkészítjük a cikket, vagy átküldi a kész 

anyagot 
5. Ön elolvassa, ha szükséges korrigál 

rajta, visszaküldi 
6. Amikor szeretné, megjelenik a cikk 

Kedvezmények, Akciók, Egyedi lehetőségek? 
Igen vannak, kérjük keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségeinken és mindenben segítünk. 
Megtaláljuk az Önnek legjobb megoldást! 
 

Legyen címlapon egy hónapig! 
 
Címlapon lenni mindig nagy dolog. A cégéről, 
termékéről szóló cikket 30 napig címlapon 
tartjuk, így rengeteg olvasóhoz jut el, ez nagyon 
jót fog tenni a reputációjának. 
 
Kiemeljük a cikkoldalakon is! 
 
A cikket 24 órán keresztül az összes tárgynapi, 
friss cikkekben címmel, linkesítve is 
megjelentetjük. A link a cikkoldalra mutat, a 
linkeket nem töröljük, így az a későbbiekben 
erősíti az Ön cégének a SEO-ját, Google keresési 
találatait. 
 
 
 

 

BudaPestkörnyéke.hu 

Árak 
 
Reklámcikk: 
1 db reklámcikk: 30.000 Ft 
2 db reklámcikk: 60.000 Ft 
AKCIÓ! 3 db reklámcikk: 90.000 Ft helyett 
60.000 Ft 
Minden cikket kiposztolunk a több tízezres 
Facebook oldalunkra! 
A fenti árak standard cikkírási körülményekre vonatkoznak (cikkfotó, 
tájékozódó és/vagy publikus interjúkészítés, cikkírás) 

Banner: 
Minden cikk tetején: 20.000 Ft/nap 
Minden cikk végén: 15.000 Ft/nap 

https://www.facebook.com/budapestkornyeke

