A Fizessgyorsan.hu portál árjegyzéke
Érvényes: 2015. szeptember 1-től a következő lista megjelenéséig
Az árak nem tartalmazzák a 27%-os általános forgalmi adót!

1) Termékkiemelés a honlap bal oldalán (minden oldalon)
A termékkiemeléseknek nincs megszabott áruk, csak minimumdíjuk, így azok ellenértékét (és ezzel a
termékkiemelések sorrendjét) a hirdetni kívánó partnerek ajánlatai határozzák meg. Termékkiemelés csak
mobilalkalmazás vagy érintőkártya termékkel kapcsolatos hirdetés lehet. A minimumdíjak az alábbiak:
díjtétel

Bankkártya.hu előfizetés* nélkül Bankkártya.hu előfizetés* mellett

első (legfelső) pozíció

minimum 60.000 Ft/hó

minimum 30.000 Ft/hó

második (legfelső alatti) pozíció

minimum 45.000 Ft/hó

minimum 20.000 Ft/hó

harmadik pozíció

minimum 30.000 Ft/hó

minimum 10.000 Ft/hó

minden további pozíció

minimum 15.000 Ft/hó

ingyenes

Pozícionálási szabályok:
- egy pozíció megrendelése legfeljebb egy hónapra szólhat (kivéve ha a partner minden hónapban fix összeget kíván
fizetni és nem fontos számára a pozíció, ekkor mindig a lehető legmagasabb pozíciót kapja, elé csak azokat sorolva,
akik az adott hónapra magasabb összeget fizetnek)
- két azonos összegű megrendelő esetén az kapja a pozíciót a következő hónapban, amelyiknek a megrendelése
előbb érkezett, kivéve, ha a későbbi megrendelő licitál a pozícióért, melyről a korábbi pozíciónyertes is értesítést kap
és így a licit folytatódhat. A licit a legmagasabb árat kínáló megrendelésre áll meg. Licit minden hónap utolsó
munkanapján 16 óráig érkezhet be, kizárólag e-mailben az mailto:info@fizessgyorsan.hu?subject=Licitajánlat a
termékhirdetési pozícióra e-mail címre. Minden ezt követő licit a következő hónapra átcsúszik (ha a megrendelőnek
ez megfelel, egyébként más szabad hirdetési pozíciót választhat a kért hónapra, vagy lemondhat a termékkiemelésről)
- ha valamelyik pozícióra semmilyen megrendelés nem érkezik, úgy a sorban alatta lévő érvényes pozíció
megrendelője kapja a pozíciót, bónuszként, az eredetileg megegyezett áron
- ha az adott hónapban egy bizonyos pozícióra semmilyen megrendelés nincs, és alatta lévő pozíción sincs
megrendelés, ami ilyenkor feljebb kerülhetne, úgy a pozíciót ingyen elfoglalhatják a Bankkártya.hu előfizetői. Az
ingyenes hirdetések sorrendjéről a Fizessgyorsan.hu szerkesztői döntenek.

2) Hirdetési díjak a honlap tetején és jobb oldalán
(minden oldalon)
díjtétel

Bankkártya.hu előfizetés* nélkül Bankkártya.hu előfizetés* mellett

fejléc

100.000 Ft/hó

50.000 Ft/hó

első jobb széli pozíció

60.000 Ft/hó

30.000 Ft/hó

második jobb széli pozíció

45.000 Ft/hó

22.500 Ft/hó

harmadik jobb széli pozíció

30.000 Ft/hó

15.000 Ft/hó

minden további pozíció

15.000 Ft/hó

7.500 Ft/hó

A hirdetési pozíciókban nincs licit és nincs előresorolás akkor, ha az adott hirdetési pozícióra nincs megrendelés. Az
üres hirdetési pozíciókon Google hirdetések és a Bankkártya.hu lapcsoport saját hirdetései futnak.
_______________________________
* = a Bankkártya.hu előfizetés melletti kedvezmények 2016. július 31-ig érvényesek. 2016. augusztus 1-től azonban az addig megszerzett kedvezmények a
Bankkártya.hu előfizetés bármelyik fél általi felmondásáig továbbra is érvényben maradnak. A Bankkártya.hu előfizetés díja bankoknak,
takarékszövetkezeteknek 80.000 Ft + 27% ÁFA/hó, pénzügyi területen dolgozó más vállalkozásoknak 19.900 + 27% ÁFA/hó, utóbbinál első évben 50%
kedvezmény jár. A termékkiemeléssel kapcsolatos licitálás során a Bankkártya.hu előfizetés mellett fizetett csökkentett díj a Bankkártya.hu előfizetés nélküli
díjjal ér fel!

3) Mobilapplikációk listázásának díjai
A Mobilfizetési applikációk oldalon felsorolt mobilapplikációk pozícionálási díjai:
díjtétel

Bankkártya.hu előfizetés* nélkül Bankkártya.hu előfizetés* mellett

mobilapplikáció előre sorolása
a lista tetejére

60.000 Ft/hó

30.000 Ft/hó

mobilapplikáció
kiemelése
kerettel, színnel, "Ajánlatunk"
jelzéssel (pozíciótól függetlenül)

30.000 Ft/hó

15.000 Ft/hó

mobilapplikáció
üzemeltetője
vagy fejlesztője által kért
szövegezés a mobilapplikáció
részletes
táblázatának
kép
melletti, szabad szöveges leíró
részében

30.000 Ft/hó

15.000 Ft/hó

mobilapplikáció
üzemeltetője
vagy fejlesztője által kért új
mező és mezőadat

30.000 Ft/hó

15.000 Ft/hó

Az új mezőre és mezőadatra vonatozó díj egyszerre legfeljebb 5 új mezőt (és hozzá mezőadatot) tartalmazhat.

4) Érintőkártyák listázásának díjai
Az Érintőkártyák oldalon felsorolt érintőkártyák pozícionálási díjai:
díjtétel

Bankkártya.hu előfizetés* nélkül Bankkártya.hu előfizetés* mellett

érintőkártya előre sorolása a
lista tetejére

60.000 Ft/hó

30.000 Ft/hó

érintőkártya kiemelése kerettel,
színnel, "Ajánlatunk" jelzéssel
(pozíciótól függetlenül)

30.000 Ft/hó

15.000 Ft/hó

érintőkártya kibocsátója által
kért belinkelés vagy/és egyéb
szövegezés

30.000 Ft/hó

15.000 Ft/hó

5) PR cikk
díjtétel
PR cikk
megjelenése
Fizessgyorsan.hu portálon

Bankkártya.hu előfizetés* nélkül Bankkártya.hu előfizetés* mellett
a

PR cikk
megjelenése
a
Fizessgyorsan.hu portálon és a
Bankkártya.hu portálon együtt

50.000 Ft/cikk

25.000 Ft/cikk

60.000 Ft/cikk

25.000 Ft/cikk

PR cikknek számít minden olyan publikáció, amelyet a Fizessgyorsan.hu portál magától nem közölt volna le, vagy a
cikkhez tartozó vállalkozás olyan szövegű megjelenést szeretne, melyet a szerkesztők - a portál szerkesztési elveire
tekintettel - csak PR cikk keretében hajlandók megjelentetni.

_______________________________
* = a Bankkártya.hu előfizetés melletti kedvezmények 2016. július 31-ig érvényesek. 2016. augusztus 1-től azonban az addig megszerzett kedvezmények a
Bankkártya.hu előfizetés bármelyik fél általi felmondásáig továbbra is érvényben maradnak. A Bankkártya.hu előfizetés díja bankoknak,
takarékszövetkezeteknek 80.000 Ft + 27% ÁFA/hó, pénzügyi területen dolgozó más vállalkozásoknak 19.900 + 27% ÁFA/hó, utóbbinál első évben 50%
kedvezmény jár. A termékkiemeléssel kapcsolatos licitálás során a Bankkártya.hu előfizetés mellett fizetett csökkentett díj a Bankkártya.hu előfizetés nélküli
díjjal ér fel!

6) Támogatás
A Fizessgyorsan.hu portál elsősorban támogatói bevételekből képes költségei és fejlesztései fedezésére. A
támogatókkal egyedi megállapodásokat kötünk a támogató igényei és a Fizessgyorsan.hu portál lehetőségei alapján.
díjtétel
A támogatás minimális díja
támogatónként (cégenként)

Bankkártya.hu előfizetés* nélkül Bankkártya.hu előfizetés* mellett
100.000 Ft/hó

89.000 Ft/hó

7) Bármi más
A Fizessgyorsan.hu portál nyitott bármilyen egyéb, fel nem sorolt együttműködésre is, mellyel kapcsolatban kérjük
szíveskedjék a Fizessgyorsan.hu portál Magunkról főmenüpontjának Kapcsolat menüpontjában megtalálható e-mail
vagy telefonos elérhetőségein felkeresni bennünket! Köszönjük!

_______________________________
* = a Bankkártya.hu előfizetés melletti kedvezmények 2016. július 31-ig érvényesek. 2016. augusztus 1-től azonban az addig megszerzett kedvezmények a
Bankkártya.hu előfizetés bármelyik fél általi felmondásáig továbbra is érvényben maradnak. A Bankkártya.hu előfizetés díja bankoknak,
takarékszövetkezeteknek 80.000 Ft + 27% ÁFA/hó, pénzügyi területen dolgozó más vállalkozásoknak 19.900 + 27% ÁFA/hó, utóbbinál első évben 50%
kedvezmény jár. A termékkiemeléssel kapcsolatos licitálás során a Bankkártya.hu előfizetés mellett fizetett csökkentett díj a Bankkártya.hu előfizetés nélküli
díjjal ér fel!

