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F A T Á J - O n l i n e 2021. évi
Médiaajánlat / Megrendelő
Ezúton megrendelem a FAGOSZ-nál a FATÁJ Online elektronikus szaklapban a www.fataj.hu
honlapon elhelyezésre az alábbiakat, a kiválasztottat X-el jelölve.
csomag neve

technikai információk

a megjelenés díja

- PR cikk közzététele


PR Cikk
[+ FATÁJ e-hírlevél
elején felhívás közlése]




A megrendelő által elektronikusan átadott szöveg és
képek web-szerkesztése és közzététele. Cím és alcím
a nyitólapon legalább egy hónapig, a tárgyévi
tartalomjegyzékben időkorlát nélkül, a cikk szintén
időkorlát nélkül látható. Cikkben kapcsoló a
megrendelő honlapjához.

39.000,- Ft/cikk
időkorlát nélkül

Terjedelem: 3-6 ezer karakter + 3-5 fotó.
A bejegyzést a www.facebook.com/FATAJ
oldalunkon is elhelyezzük



Extra-Banner

A cikk címe és alcíme megjelenik a tárgyheti FATÁJ
e-hírlevél elején
- Extra-Banner elhelyezése (= kb. 7x Alap-Banner)
méret: 760x90 pixel

[fejlécben]

Alap-Banner
[jobb oldali sávban vagy
fejlécben]

Dupla-Banner
[jobb oldali sávban vagy
fejlécben]

Tripla-Banner
[jobb oldali sávban vagy
fejlécben]

- Alap-Banner elhelyezése
Egy blokk mérete: 100x100 pixel
- Dupla-Banner elhelyezése
Egy blokk mérete: 100x200 pixel, vagy 200x100 pixel
- Tripla-Banner elhelyezése
Egy blokk mérete: 100x300 pixel, vagy 300x100 pixel

12.000,- Ft/7 nap
……………..…………
napokra
9.000,- Ft/hó
……………..…………
hónap(ok)ra
16.000,- Ft/hó
……………..…………
hónap(ok)ra
25.000,- Ft/hó
……………..…………
hónap(ok)ra

A PR cikk esetén a helyszíni riport és fotó készítése külön megállapodás tárgya.
A bannerek megjelennek a nyitólapon, a 2021. évi tartalomjegyzékben és cikkekben; a fejlécben elhelyezettek
minden 2009-2021. évi cikk felett. Az oldal-banner esetében függőlegesen több blokk összevonható. Állománytípus
lehet: a megrendelő által küldött jpg és gif, amihez a kérés szerinti helyre mutató kapcsolót helyezzük el. Lehet a
megrendelő által küldött swf is melyben a kapcsolót a megrendelő helyezt[ett]e el. Animált gif és mozgó swf esetében a
nyugodt mozgást részesítjük előnyben, illetve az is célszerű megoldás, ha a mozgás az egyszeri lejátszás után leáll. A
bannert a FATÁJ szerkesztőség is elkészítheti, külön megrendelés szerint.
A fenti árakhoz 27% ÁFA adódik. Fizetés: átutalással a FAGOSZ számlája alapján.
A FAGOSZ a jelen megrendelés szerintieket a kapott alapanyagok felhasználásával közzé teszi, ennek eredményét a
megrendelőnek bemutatja és a teljesítésről számlát küld. Ha a küldött számlát a megrendelő határidőre nem egyenlíti ki,
azzal felhatalmazza a FAGOSZ-t, hogy a már közzétett elemet a FATÁJ-online-ból levegye, illetve kikapcsolja.

A megrendelő cég/vállalkozó neve: …………………………………………………………………………
A megrendelő cég/vállalkozó címe, honlapja: ……………………………………………………………
Ügyintéző neve, telefon és fax száma, e-mail címe: ……………………………………………………
Elismerem, hogy megrendelésem fizetési kötelezettséggel jár.
Dátum: ………………………

Cégszerű aláírás: …………………………

