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Népszerűsítsd hatékonyan utazási 

ajánlataid az Utazóna segítségével! 
 

Miért jó az Utazóna? 
 Felületünkön több ezer olvasónknak mutathatod 

be ajánlataidat, legyen szó szállásról, 

belföldi/külföldi utakról, program lehetőségekről 

 Közvetítő nélküli kapcsolat a potenciális utasokkal 

 

 Ingyenes ajánlatfeltöltés 

 PR cikk megjelenés 

 Kiemelt hirdetéspozíció 

 Hírlevél megjelenés 

 Nyereményjáték 

 

Regisztrált hírlevél 

feliratkozók száma:  

40 000 
 

Utazóna Facebook 

követők száma:  

14 600 
 

Kapcsolat 
www.utazona.hu 
utazona@utazona.hu 

+36(1) 260 7393/214 
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Ajánlatfeltöltés Ingyenes 

 

PR cikk megjelenés 10 000.-/cikk 

 

Főoldali slider pozíció 5 000.-/hét 

 

Aloldali slider pozíció 4 000.-/hét 

 

Utazóna hírlevélben való megjelenés 15 000,-/alkalom 

 1db ajánlat vagy PR cikk 

 

Utazóna eDM 80 000.-/alkalom 

 Juttasd el saját leveledet 40.000 címre 

 A hírlevél az Utazóna.hu-n regisztráltaknak  

kerül kiküldésre a megrendelő tartalmával,  

linkkel, mely a megrendelő weboldalára mutat 

 

 

Hirdetési csomagok 

Érd el olvasóinkat 3 különböző felületen, kedvező áron! 

 

Megjelenés: 

 Utazóna.hu weboldalon 

 Utazóna hírlevelében 

 Utazóna Facebook oldalán 
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Kedvező ajánlat csomag 30 000.-/csomag 

Hirdesd ajánlataidat remek áron! 

 1 db hírlevél megjelenés 

 1 db PR cikk 

 1 db 1 hetes slide pozíció 

 1 db Facebook post és boost 

 

Push csomag 50 000.-/csomag 

Népszerűsítsd ajánlataid aktívan és hatékonyan! 

 2 db hírlevél megjelenés 

 1 db PR cikk, 1 db élménybeszámoló cikk 

 1 db 2 hetes slide pozíció – az oldal tetején 

 2 db 1 hetes Facebook post és boost 

 

Játssz velünk! csomag 60 000 Ft + Nyeremény 

Alakíts ki pozitív érzelmi kapcsolatot több ezer emberrel,  

az Utazónán rendezett játékon keresztül! 

Kb.: 1000-2500 várható játékos 

Játék menet: 1 kérdés - 3 válaszlehetőség, 

puska link a megrendelő honlapjára irányítja  

a játékosokat, ahol a helyes megoldás megtalálható 

 1 db 1 hetes játék 

 1 db hírlevél megjelenés 

 1 db slide pozíció a játék ideje alatt 

 1 db Facebook post és boost 
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eDM 3=4 db csomag 240 000.-/csomag 

Juttasd el ajánlataid 40 000 címre:  

rendelj egyedi, csak a TE ajánlataidat tartalmazó levelet! 

 4 db egyedi hírlevél 3 áráért 

 

Utazóna TV Kérd külön ajánlatunkat 

 Rendszeresen jelentkező élő adás, ami kiváló  

lehetőséget nyújt az előadónak arra, hogy  

bemutassa szolgáltatásait az online néző- 

közönségnek  

 

Egyéni ajánlat Egyéni díjszabás 

 Egyedi ajánlatot szeretnél? Kidolgozunk Neked  

egy személyre szabott csomagot! 
 

 

A fenti árak a 27%-os forgalmi adót nem tartalmazzák. 

Budapest, 2021. december 01. 
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