
Gyors
Még a legegyszerűbb céges webol-
dal elkészítése és tartalommal való 
feltöltése is több hónapig tarthat.  
A LOKÁCIÓ microsite viszont akár 
két munkanapon belül elkészülhet, 
így gyorsan központi elemévé válhat 
reklámkampányának.

Hatékony
A LOKÁCIÓ microsite csak azokból 
a honlapelemekből építkezik, ame-
lyekre a vásárlók leginkább kíván-
csiak. A vevőnek így nem kell feles-
legesen keresgélnie egy terjedelmes 
honlap útvesztőiben és egyértelmű 
iránymutatást kap arról, hogy miért 
éri meg vásárolni.

Rugalmas
A LOKÁCIÓ microsite könnyen, 
gyorsan, tehát olcsón átalakítható, 
akár egészében, akár részleteiben, 
már egy munkanapon belül is. Tartal-
ma és megjelenése úgy formálható, 
hogy az mindig a legjobb eredmény-
nyel szolgálja a vállalkozás értékesí-
tését.

Figyelemfelkeltő
A LOKÁCIÓ microsite mind szerke-
zetében, mind megjelenésében egy 
célt szolgál: minél figyelemfelkeltőb-
ben jelenítse meg a bemutatott vál-
lalkozás ajánlatait. Nincs többé túlzsú-
folt, érdektelen információval tömött 
honlap, csak fókuszált tartalom!

Sokoldalú
A LOKÁCIÓ microsite igazán sokol-
dalú eszköz. A cég bemutatásán kívül 
többek között alkalmas új termékek 
vagy szolgáltatások piaci bevezeté-
sére, de egyedi vagy folyamatos ak-
ciók bemutatásra is. A microsite-ok 
igény esetén összekapcsolhatók.

Keresőbarát
A LOKÁCIÓ microsite-ot valamennyi 
részét úgy alakítjuk ki, hogy kiszol-
gálja a Google és más keresőprogra-
mok algoritmusait. Ennek köszönhe-
tően megfelelő keresőszavak esetén 
az elsők között jelenítik meg vállalko-
zását találati listájukban.

Állítsa növekvő
pályára vállalkozását!

Keresse tanácsadónkat!
Ozsvárt Orsolya  

vezető értékesítő
Telefon: 06-70-945-2444 

E-mail:
ozsvart.orsolya@regiolapok.hu

ÚJ LOKÁCIÓ microsite LÉTREHOZÁSA
• Személyes riport és szövegírás 14 900 Ft /alkalom
• Helyszíni fotózás 4 900 Ft /alkalom
• Grafikai tervezés és microsite feltöltés 14 900 Ft /alkalom
Összesen: 34 700 Ft /alkalom
+ Kiszállási díj 149 Ft /km

LOKÁCIÓ microsite FENNTARTÁSI DÍJ
1. Mikrosite 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. Mikrosite fenntartási díj saját domain alatt:    egyedi árajánlat alapján

LOKÁCIÓ microsite MÓDOSÍTÁSI DÍJ
Legfeljebb a microsite felét érintő módosítás esetén az 
információk telefonos vagy elektronikus átadása esetén 14 900 Ft /alkalom

*A feltüntetett árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!


