Kik és hányan látogatják az oldalt?

Napi 10-12 ezer
egyedi látogató*

Havi 246 ezer
egyedi látogató*

8500 oldalkedvelés
Facebookon

Facebook közösségünk kor- és nem szerinti megoszlása
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Meg jelenési lehetőségek
Banneres megjelenések

Rovatszponzoráció, PR cikk, Facebook

Leaderboard (728×90)

Rovatszponzoráció

150 000 Ft + ÁFA / minden oldal / hét

Ragadós lábléc (900×60)
125 000 Ft + ÁFA / minden oldal / hét

Cikk közi banner (468×120)

45 000 Ft + ÁFA / hó
Az edenkert.hu oldalunkon a bal oldalsávban találhatóak
a szakmai rovataink, melyek teljes mértékben lefedik a
növénygondozás és a kertészet világának témaköreit. A
rovatszponzoráció hosszú távú, imidzserősítő

150 000 Ft + ÁFA / minden oldal / hét

megjelenést biztosít fejlécbannerrel (500×100).

Jobb oldalsávi banner (160×600)

PR cikk

125 000 Ft + ÁFA / minden oldal / hét

50 000 Ft + ÁFA / PR cikk / hét
Az oldalunkon található PR cikkek fix 1 hetes megjelenést
jelentenek, de opcionálisan (amennyiben nem érkezik

Édenkert katalógus, eseménykiemelés

Édenkert Katalógus
Ingyenes
Az Édenkert Katalógus a növénygondozással és
kertészettel foglalkozó szolgáltatók gyűjtőoldala.
Különböző kategóriákba regisztrálhatják magukat
ingyenesen a cégek.

Édenkert eseményfeltöltés
7 000 Ft + ÁFA / feltöltés logós kiemeléssel
30 000 Ft + ÁFA / havi korlátlan feltöltés

nagyobb mennyiségű PR anyag) tovább is kinn tartható.
Karakterszám megkötés nincs (a javaslatunk 4-8 ezer
karakter, kb. 1-2 oldal), képek, linkek szabadon
elhelyezhetőek benne.

Boostolt Facebook poszt
25 000 Ft + ÁFA / poszt
Facebookon 8500 lájkolónk van, így lehetőség van a
beküldött tartalom posztolására és hirdetéssé emelésére
a Facebook irányelveinek megfelelően. Egyedi célzás
beállítására is van lehetőség, a kiemelés végén pedig
mindig elküldjük a poszt statisztikáját.

Lehetőség van az eseménynaptárunkban havi korlátlan
eseményfeltöltésre (logós kiemeléssel) vagy néhány
rendezvény feltöltésére alkalmi jelleggel.

Édenkert Katalógus
- Logós kiemelés
35 000 Ft + ÁFA / fél év

Bármilyen további kérdés esetén keressen
bizalommal az alábbi elérhetőségeken!

Az Édenkert Katalógus dobozai korlátozott tartalmat
képesek a főoldalon megjeleníteni, ezért bármelyik cég
vásárolhat logós kiemelést max. 3 rovatban.

Novák Lilla

Édenkert.hu értékesítési menedzser
Mobil: +36 20/973-4788
Telefon: +36 1/783-5778
Email: lilla.novak@edenkert.hu

