L káció
Helyzetbe hozzuk!

A médiaajánlat érvényes: 2020. februártól visszavonásig

KOMPLEX REKLÁMESZKÖZÖK
HELYI VÁLLALKOZÁSOKNAK

Nyomtatott

Online

Kiegyensúlyozott

A helyi vállalkozások a mai napig
legszívesebben helyi reklámújságokban hirdetik magukat. Így ezt
a reklámfajtát nem nélkülözheti a
L káció sem, amellyel akár 240
ezer embert is elérhet.

Az online hirdetésben rejlő lehetőséget ma már a legkisebb helyi
vállalkozások sem nélkülözhetik.
Ezért a L káció hirdetési felületeiben hangsúlyos szerep jut a
világhálón való megjelenésnek is.

A világ felgyorsult ütemben változik körülöttünk. A L káció csak
olyan reklámelemeket tartalmaz,
amelyek már kiállták az idő próbáját és bizonyítottan segítik a helyi
vállalkozások vevőszerzését.

Költséghatékony

Választható

Keresőbarát

L káció-ban lefaragtuk az
egyes hirdetési elemek árait,
amelyek külön-külön akár háromszor annyiba kerülnének. Így
a legjobb ár/érték arányú eszközt
hoztuk létre.

L káció-ban mindenki megtalálhatja üzleti stratégiájához
és pénztárcájához leginkább illő
megoldást, legyen szó helyi hentesről, autókereskedésről, kozmetikáról vagy vendéglátóhelyről.

A L káció online kampányelemeit úgy állítottuk össze, hogy
kiszolgálja a Google és más keresőprogramok algoritmusait, így előre
sorolják vállalkozását a találatok
között.

Kedvezményes

Célzott

Ötletes

A L káció online és nyomtatott
felületein történő egyidejű vagy
hosszú távú megrendelés esetén
jelentős kedvezményt biztosítunk
a hirdetések árából! Érdeklődjön
az elérhető kedvezményekről!

A L káció újság három körzetben jelenik meg, így az üzlete
méretétől függően dönthet arról,
hogy csak a szűkebb környezetéből, vagy akár távolabbi településekről is szeretne vásárlókat.

Minden vállalkozás egyedi, ahogy
minden kampányhoz egyedi ötletek kellenek. Ezért bármit is választ
a L káció által kínált lehetőségek közül, segítünk a legjobb ötlet
megtalálásában.
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L káció újság

–havonta 32 835 példányban
~95 000emberhez eljuttatva

Pestszentlőrincen: Bókay-telep, Ganz-kertváros, Ganz-telep,
Lónyay-telep, Gloriett-telep,Miklós-telep, Szemere-telep, Szent
Imre-kertváros, Pestszentimrén: Alacska úti lakótelep, Újpéteri
telep, Almáskert, Kossuth Ferenc telep, Erdőskert, Belsőmajor és
Gyál valamennyi belterületi családi és társasházába.

Isaszeg
3405 db
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Rákoscsaba
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Pécel
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Maglód
500 db

Ecser
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Gyömrő

Monor, Vecsés, Üllő, Monorierdő, Vasad, Péteri, Csévharaszt,
Gomba, Bénye, Káva települések valamennyi belterületi, családi és társasházába.
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Pestszentlőrincen,
Pestszentimrén és Gyálon

3.

~248 000 emberhez eljuttatva

L káció újság
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L káció újság

Rákoscsabán, Gyömrőn és környékén
–havonta 30 200 példányban
~87 000 emberhez eljuttatva

Rákoskert, Rákoscsaba, Gyömrő, Pécel, Ecser, Isaszeg települések
valamennyi belterületi családi és társasházába, Rákoskert és Rákoscsaba
üzleti címhelyeire, továbbá Maglódon postahelyi terjesztéssel.

6345 db
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A nagyáruházak marketingstratégiái kisvállalkozóknak

villámáron

A L káció
újság melléklete

Bizonyított

Vevőcsalogató

Rugalmas

A helyi újságokban megjelenő
hirdetések immár 25 éve bizonyítottan segítik a helyi vállalkozások
üzletmenetét. A villámáron
hirdetési lehetőségeit immár 5.
éve egyre többen veszik igénybe
Dél-Kelet Pest megyében és Budapesten is.

A villámáron újságban elhelyezett hirdetésekhez nemcsak felületet biztosítunk. Értékesítőink
segítenek a vevőcsalogató üzenetek meghatározásában, hogy
a marketingre költött pénzének
ne csak a fele, hanem az egésze
megtérüljön!

A villámáron újságban nem
kell fix méretek közül választania.
Hirdetése csak akkora lesz, amekkora feltétlen szükséges ahhoz,
hogy üzenete hatékonyan célba
érjen. Egy alaphirdetést tetszőlegesen bővíthet termékhirdetésekkel.

- 50 %
Nagyra törő

Célzott

Visszaigazolható

Miért ne élhetne egy helyi kisvállalkozás ugyanazokkal a marketingstratégiákkal, mint a nagyáruházak? A villámáron újság
a hirdetéseiben ugyanazok az
marketingelemek használhatók,
mint a multik reklámújságjaiban.
Szívesen segítünk!

A villámáron újság jelenleg hat
körzetben jelenik meg, így az üzlete méretétől függően dönthet
arról, hogy csak a szűkebb környezetében élőkhöz juttatja el
ajánlatait vagy esetleg távolabbi
területeken is megjelenik hirdetésével.

Az Ön sikere a mi sikerünk. Éppen
ezért ösztönözzük, hogy kuponokkal mérje hirdetésének hatékonyságát. De ne feledje: egy
villámáron kupon is csak akkor
ér valamit, ha jól ismert terméket,
szolgáltatást a piacinál jóval kedvezőbb áron kínál!
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mesteremberek
Házépítés, térkő lerakás, villanyszerelési munkák,
kárpitozás, víz-, gáz-, fűtésszerelés, üvegezés?
A mesteremberek munkája ma már nélkülözhetetlen a korszerű otthonok fenntartásához!

Tudta?

A legjobb helyi szakembereket általában még ma sem
az interneten keresztül, hanem családtagok, ismerősök
ajánlásai és helyi újsághirdetések alapján találják meg!

Ezért hoztunk létre a L káció újságban a mesteremberek mellékletet,
amely összegyűjtve, egy helyen ajánlja őket a térségben élőknek.

A L káció
újság melléklete
villámáron

Helyi vállalkozások legjobb ajánlatai
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Keresse tanácsadónkat!
Horváth Szilvia

MESTEREMBEREK

A helyi kereső

www.lokacio.hu

értékesítési igazgató
Telefon: 06-70-319-4317
E-mail:
horvath.szilvia@regiolapok.hu

L káció
Helyzetbe hozzuk!

helyi újság
81 805 példányban

~248 000 emberhez eljuttatva

villámáron és mesteremberek melléklettel
Újság hirdetési méretek és árak
Hirdetés

Méretek

Jumbo
Jumbo Eco

200x272 mm

Extra

Árak
egyszerre
1 körzetben

egyszerre
2 körzetben

egyszerre
3 körzetben

179 000 Ft
129 000 Ft

324 900 Ft
229 900 Ft

429 000 Ft
309 900 Ft

200x134 mm
vagy 98 x 272 mm

94 900 Ft

169 900 Ft

229 000 Ft

Extra Eco

200x94 mm
vagy 98x190 mm

67 900 Ft

121 900 Ft

164 900 Ft

Mega

98x134 mm
vagy 200x65 mm

49 900 Ft

89 900 Ft

119 000 Ft

Mega Eco

149x65 mm
vagy 98x94 mm

35 900 Ft

64 400 Ft

85 900 Ft

Normál

98x65 vagy
47x134

26 400 Ft

47 400 Ft

62 900 Ft

Normál Eco

98x47 mm
vagy 47x94 mm

18 900 Ft

33 900 Ft

44 900 Ft

Alap

98x31 mm
vagy 47x65 mm

13 900 Ft

24 900 Ft

32 900 Ft

Alap Eco
Termékhirdetés

47x47 mm

9 900 Ft
4 900 Ft

17 900 Ft
8 900 Ft

23 900 Ft
11 900 Ft

200x190 mm

47x31 mm

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Felárak

Címlap
Hátsó borító
Melléklet címlap
Választott oldal

100%
50%
40%
30%

Grafikai tervezés
A hirdetés grafikai tervezése,
a hirdetés listaárának 10%-a,
de legalább 3000 Ft

Terjesztési és műszaki adatok
Megjelenik: havonta • Összes példányszám: 81 805 db • Vágott méret: 210x294 mm • Terjedelem: 16 oldal
Papírminőség: 52 g SCA • Kötészet: gerincragasztva • Anyagleadás: E-mailben elküldve a szerkesztőség címére 300 dpi
felbontással JPG, PDF, EPS formátumokban • A hirdetések leadási időpontja: a megjelenés előtt egy héttel.
Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. • Székhely: 2200 Monor, Németh Ágoston u. 5. • Iroda: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/a
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-tól 16 óráig • Központi telefon: 06-29-412-587 • Központi e-mail:
info@regiolapok.hu • Web: www.regiolapkiado.hu • Cégjegyzékszám: 13-09-117071 • Adószám: 14160255213

L káció
Helyzetbe hozzuk!

helyi újság
81 805 példányban

~248 000 emberhez eljuttatva

villámáron és mesteremberek melléklettel

Extra

Jumbo
200x272 mm

200x134 mm

Jumbo eco
200x190 mm

Extra eco

149x65 mm

Extra

98x272 mm

Extra
eco

98x190 mm

Mega

98x134 mm

Mega
eco

47x94 mm

47x134 mm

Normál

Mega eco

Normál eco

200x94 mm

Normál
98x65 mm

Normál eco
98x47 mm

Alap

Alap
eco

47x65 mm

98x94 mm

47x47 mm

Mega

200x65 mm

Alap

98x31 mm

Termékhirdetés
47x31 mm

Az optimális hirdetési méret meghatározásához keresse munkatársunkat!
Horváth Szilvia értékesítési igazgató • Telefon: 06-70-319-4317 • E-mail: horvath.szilvia@regiolapok.hu

Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. • Székhely: 2200 Monor, Németh Ágoston u. 5. • Iroda: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/a
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-tól 16 óráig • Központi telefon: 06-29-412-587 • Központi e-mail:
info@regiolapok.hu • Web: www.regiolapkiado.hu • Cégjegyzékszám: 13-09-117071 • Adószám: 14160255213

Hatékony

Rugalmas

Még a legegyszerűbb céges weboldal elkészítése és tartalommal való
feltöltése is több hónapig tarthat.
A L káció microsite viszont akár
két munkanapon belül elkészülhet,
így gyorsan központi elemévé válhat reklámkampányának.

A L káció microsite csak azokból a honlapelemekből építkezik,
amelyekre a vásárlók leginkább
kíváncsiak. A vevőnek így nem
kell feleslegesen keresgélnie egy
terjedelmes honlap útvesztőiben
és egyértelmű iránymutatást kap
arról, hogy miért éri meg vásárolni.

A L káció microsite könnyen,
gyorsan, tehát olcsón átalakítható, akár egészében, akár részleteiben, már egy munkanapon
belül is. Tartalma és megjelenése
úgy formálható, hogy az mindig a
legjobb eredménnyel szolgálja a
vállalkozás értékesítését.

Figyelemfelkeltő

Sokoldalú

Keresőbarát

A L káció microsite mind szerkezetében, mind megjelenésében egy célt szolgál: minél figyelemfelkeltőbben jelenítse meg a
bemutatott vállalkozás ajánlatait.
Nincs többé túlzsúfolt, érdektelen
információval tömött honlap, csak
fókuszált tartalom!

A L káció microsite igazán sokoldalú eszköz. A cég bemutatásán
kívül többek között alkalmas új
termékek vagy szolgáltatások piaci bevezetésére, de egyedi vagy
folyamatos akciók bemutatásra is.
A microsite-ok igény esetén ös�szekapcsolhatók.

A L káció microsite valamen�nyi részét úgy alakítjuk ki, hogy
kiszolgálja a Google és más keresőprogramok algoritmusait.
Ennek köszönhetően megfelelő
keresőszavak esetén az elsők
között jelenítik meg vállalkozását találati listájukban.

Gyors

ÚJ LOKÁCIÓ microsite LÉTREHOZÁSA

• Személyes riport és szövegírás
• Helyszíni fotózás
• Grafikai tervezés és microsite feltöltés
Összesen:
+ Kiszállási díj

14 900 Ft /alkalom
4 900 Ft /alkalom
14 900 Ft /alkalom
34 700 Ft /alkalom
149 Ft /km

Állítsa növekvő
pályára vállalkozását!

LOKÁCIÓ microsite FENNTARTÁSI DÍJ

1. Microsite fenntartási díj a Lokáció.hu honlapon
1 900 Ft /hónap
Tartalmazza: • független látogatottság számláló
0 Ft /hónap
• megjelenés a találati listában
0 Ft /hónap
2. Microsite fenntartási díj saját domain alatt: egyedi árajánlat alapján

értékesítési igazgató

LOKÁCIÓ microsite MÓDOSÍTÁSI DÍJ
Legfeljebb a microsite felét
érintő módosítás esetén

*A feltüntetett árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!

Keresse tanácsadónkat!
Horváth Szilvia

14 900 Ft /alkalom

Telefon: 06-70-319-4317
E-mail:
horvath.szilvia@regiolapok.hu

L káció
Helyzetbe hozzuk!

Online hirdetési lehetőségek
Bannerkészítés grafikai díja

2 900 Ft /alkalom

Poszt megjelenítése a Lokáció.hu Facebook oldalán

3 900 Ft /alkalom

Facebook hirdetés beállítása és kezelése folyamatos
elemzéssel és optimalizálással poszthoz kapcsolódóan
(az ára Facebook hirdetés költségét nem tartalmazza)

3 900 Ft /kampány

„Akciós termékek” futóbanner a Lokacio.hu minden
oldalán (max. 5 termék)

19 000 Ft /hónap

„Akciós termékek” futóbanner grafikai tervezése

6 900 Ft /alkalom

Kezdőlapi banner a Lokáció.hu-n

9 900 Ft /hónap

Kategória banner a Lokáció.hu-n

4 900 Ft /hónap

Aloldali banner a Lokáció.hu-n

6 900 Ft /hónap

Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. • Székhely: 2200 Monor, Németh Ágoston u. 5. • Iroda: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/a
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-tól 16 óráig • Központi telefon: 06-29-412-587 • Központi e-mail:
info@regiolapok.hu • Web: www.regiolapkiado.hu • Cégjegyzékszám: 13-09-117071 • Adószám: 14160255213

