
REKLÁMFELÜLET AJÁNLAT
Magyar ingatlanok hirdetése Svájcban

Vállalkozásoknak kialakított céges hirdetői csomagjaink előfizetésével célirányosan 
hirdetheti szolgáltatását svájci ingatlanhirdető portálunkon hirdetést feladni szándékozó 
magyar Ügyfeleink körében.

BANNER HIRDETÉS 

A “Hirdetés Feladása” gombra kattintva Ügyfeleink tájékozódhatnak szolgáltatásaink 
árairól, feladhatják ingatlanhirdetéseiket valamint kapcsolatba léphetnek velünk 
további információkért. 
Weboldalunk ezen legaktívabb lapján kínálunk oldalsó Banner hirdetési felületeket 
ingatlannal kapcsolatos szolgáltatást végző vállalkozásoknak. 
Ezen hirdetési forma előnye, hogy az oldal görgetésekor a reklámfelület rögzítetten 
látható. 

LIGHTBOX HIRDETÉS 

A “Hirdetés Feladása” gombra kattintva,  felugró ablakként (Lightbox), közvetlen 
figyelmet felkeltve mutathatja be ingatlannal kapcsolatos szolgáltatását.  
Ezen hirdetési forma előnye, hogy az oldal megnyitásakor a felugró ablakban 
megjelenő hirdetés megnyitása vagy bezárása nélkül az Ügyfél nem tud tovább lépni. 



Rendelkezésre álló 
hirdetési felület: 8 1

Előfizetési időszak (min.) negyedév negyedév

Megjelenési formátumok Kép, dupla kép 
ráhúzásnál

Kép, képmontázs, 
képgaléria, videó

Weboldal belinkelése 
(az Ön saját weboldalának elérése 
közvetlen kattintással)

Méretek 220x370 
(függőleges)

650x450 
(vízszintes)

Banner Lightbox

  8 000 Ft/hó*

   
   25 000 Ft/hó*

A HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK 

*Áraink a Svájcban érvényes 7,7 %-os áfát már tartalmazzák.

Amennyiben hirdetési csomagjaink egyike elnyerte tetszését, úgy az alábbi módon 
tudja megrendelni azt: 



Hasznos információk: 

❖A hirdetésekben megjelenő információkért kizárólag Ön a felelős. A Flatinvest 
nem vállal felelősséget a hirdetésben megadott adatok és szolgáltatások 
hitelességével és minőségével kapcsolatban. 

❖Kérjük hirdetését a Hirdetési Szerződésben szereplő feltételeknek és a 
megrendelt Hirdetési Csomagnak megfelelően szerkessze és küldje el részünkre. 

❖A publikált hirdetés szerkesztése a megrendelt hirdetési időszakban nem 
lehetséges. (kivétel: elírások, hibás adatok) 

❖Ön a hirdetésében saját elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím, weboldal…) 
adhatja meg, így az Ügyfeleink közvetlenül Önnel léphetnek majd kapcsolatba. 

❖A hirdetéscsomag lejárata előtt értesítjük a további hosszabbítási 
lehetőségekről, esetleges akciókról. 

Amennyiben további információra lenne szüksége, esetleg kérdése merülne fel 
adatvédelmi vagy szerződéses részleteket illetően, akkor kérjük, kérdésével 
forduljon hozzánk bizalommal! 

Üdvözlettel: 

Flatinvest.hu 
Svájci ingatlanhirdetési portál Csapata 

www.flatinvest.hu     •     +36 70 32 42 322     •     info@flatinvest.hu 

Adatvédelmi Szabályzat     •     Általános Szerződési Feltételek 

  
1. lépés:  Megrendelési szándékát jelezze felénk e-mailben, ezt követően  
  elküldjük Önnek az Ön által választott “Hirdetési Csomag” díjbekérőjét, 
  valamint a hozzá tartozó Hirdetési Szerződést. 

2. lépés: Küldje vissza nekünk az aláírt Hirdetési Szerződést e-mailben, majd a 
  díjbekérőn szereplő számlaszámra utalja el a “Hirdetési Csomag”  
  végösszegét (a közleményben tüntesse fel a hivatkozási számot). 

3. lépés: Küldje el nekünk hirdetését, melyet 48 órán belül aktiválunk 
  weboldalunkon.

http://www.flatinvest.hu
mailto:info@flatinvest.hu
https://56266963-9620-443d-8a00-90d6569adae4.filesusr.com/ugd/73597d_8851d589000e449cbc8ad8614057b32d.pdf
https://56266963-9620-443d-8a00-90d6569adae4.filesusr.com/ugd/73597d_9dc3e141b35d40f59306a6f750b3a29b.pdf

