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Nem csak party kereső, 
hanem teljes értékű 
programajánló is vagyunk. 
7000-9000 aktuális 
programmal  és több mint 
6000 helyszínnel az 
adatbázisunkban, a magyar 
party ajánló piac első számú 
oldalává váltunk.

Miért pont a 
Partyajanlo.hu?



2018 -ban legerősebb party keresővé 
váltunk a Google -ban is. 

buli,party, buli budapest, bulik ma, budapest bulik, budapest 
buli program, bulik budapest, partyajanlo, buli ajánló, buliajánló 
budapest, buliközelben

budapest buli, party ajánló, party info, budapest buli ma, 
partyajánló, buliajánló, bulik budapesten, bulikereső, buli 
budapest ma, buliajanlo

hol van ma buli, partyinfo, party info budapest, bulik, pest buli, 
buli ma budapest, bulik ma budapest, buli pest, party 
programok, ma buli budapest

mai bulik, buli programok, bulik pesten, pesti bulik, buli 2019, 
szombat buli, party kereső, ma esti bulik, ma este buli.

Átlagosan TOP3 -as helyezés  az alábbi 
kulcsszavakra : 



Mit tartalmaz a Partyajanlo.hu éves 
kiemelt csomagja?

Bekerülnek a havi hírlevelünkbe a kiemelt szórakozóhelyek 
eseményei 

Havi hírlevél +74000 címre01

Az eseményei kiemelt kinézetet kapnak az esemény listában

Kiemelt kinézet02

Partyajanlo.hu -n fizetős csomagot vásárlók bannerjai a 
sidebarunk mellett az események között is véletlenszerűen 
megjelenik (Seo szempontból fontos)

Banner helyek03

A kiemelt szórakozó hely bannerja nem csak a Partyajanlo.hu 
főoldalán jelenik meg , hanem a kapcsolódó weboldalainkon is 
(fesztivalajanlo.hu -n, bulipecs.hu -n és a 2013 óta működő 
bulipest.hu -n) (Seo szempontból rendkívül értékes)

További banner helyek04



Mit tartalmaz a Partyajanlo.hu éves 
kiemelt csomagja?

● link a szórakozóhely kép galériájára
● cím
● telefonszám
● email elérhetőség
● weboldal linkje (follow -val , azaz SEO szempontból értékes 

linkkel ami által a szórakozóhely weboldala előrébb  jelenhet 
meg a google- ban) 

● következő 5 esemény megjelenítése
● térkép a szórakozóhely könnyebb eléréséhez
● kiemelt adatlapok esetén lekerül a szűrő az adatlap tetejéről 

kapcsolódó party beszámolók megjelennek

Kiemelt adatlap05

Főoldali naptár felett az ajánlott szórakozó helyek között 
megjelenik 

Ajánlottak közé kerülés06



Mit tartalmaz a Partyajanlo.hu éves 
kiemelt csomagja?

● Saját beszámolók írásának a lehetősége
● Saját, facebook -ról lekért események szerkeszthetősége
● adatlap szerkeszthetősége (alapadatokat előre beállítjuk )

Partyajanloadwords fiók07

Bekerülnek a  bárki által felhasználható hivatalos RSS 
csatornánkba a kiemelt szórakozóhelyek eseményei

RSS -ünkbe kerülés09

A kiemelt szórakozóhely eseményei bekerülnek a „Kiemelt 
események” aloldalunkra is.

Kiemelt események lap10

Partyajanlo.hu facebook oldalán is megjelennek a kiemelt 
szórakozóhelyek eseményei

Facebook postok08



Mit tartalmaz a Partyajanlo.hu éves 
kiemelt csomagja?

Bekerülés a sidebárunk linkajánló rovatába (Seo szempontból 
fontos)

Link ajánlónkba kerülés11

A partyajanlo.hu API -ját számos partnerünk weboldala használja. 
Ezáltal a kiemelt csomagot vásárlók, partnereink weboldalán is 
kiemelten jelennek meg.

Megjelenés partnereinknél13

A kiemelt szórakozóhely lehetőséget kap API -nk kiemelt használatára, azaz 
az átadott események facebook esemény linkkel kerülnek átadásra (Díj 
mentesen segítünk a beüzemelésben)

API -nk különleges használata14

Partyajanlo.hu facebook oldalán is megjelennek a kiemelt 
szórakozóhelyek eseményei

Facebook postok12



Csomagunk 
éves díja:
Augusztus 31 -ig 
600.000Ft helyett 

400.000Ft .



4.000.000 Ft

 
Cover felület bérlés 1 hónapra

 
Partyajanlo.hu Cover 
felület bérlés 1 évre

600.000 Ft



UtazzItthon.hu + Partyajanlo.hu éves csomagok együtt jelentős 
kedvezménnyel vásárólhatóak meg !

Naponta 15 000 – 
35 000 egyedi 
látogató

Több mint 800  
szálláshely és 
+10.000 foglalás 
évente

130.000 hírlevél 
feliratkozó

Több mint 15.000 
országos 
program

15 éves jelenlét a 
Magyar online 
piacon

1.620.000 Ft

1.200.000Ft



UtazzItthon.hu Médiaajánlat 2019

Felület Listaár Darab Egység

Főoldali top banner 360 000 4 hét

Bővített tartalom 30 000 1 év

Kapcsolt programok max 30 db 150 000 30 alkalom

Főoldali megjelenés programajánlóban 140 000 4 hét

Hírlevél megjelenés 120 000 4 alkalom

Bannerhirdetés kereső oldalakon fix 5. 
pozició

150 000 3 hét

Facebook nyereményjáték szervezése 50 000 2 alkalom

Blog bejegyzés közösségi média 
megosztással

20 000 2 alkalom

1.020.000Ft / év



Your Picture Here And Send To Back

200 000 Ft / banner / év

A Partyajanlo.hu éves kiemelt csomagja 
tartalmazza a 2013 óta működő BuliPest.hu-n 

való megjelenést is.

Vedd meg csomagban!

SOCIAL MEDIA



Jelenj meg az összes 
megyeszékhelyen 

egyszerre, 
vagy külön-külön!

bulipest.hu*,bulibekescsaba.hu, 
bulidebrecen.hu, bulieger.hu, 
buligyor.hu, bulikaposvar.hu, 

bulikecskemet.hu, bulimiskolc.hu, 
bulinyiregyhaza.hu, bulipecs.hu, 

bulisalgotarjan.hu, buliszeged.hu, 
buliszekesfehervar.hu, 

buliszekszard.hu, buliszolnok.hu, 
buliszombathely.hu, 

bulitatabanya.hu, 
buliveszprem.hu, 

bulizalaegerszeg.hu

1 800 000Ft / év / összes 
120 000Ft / év / oldal 

*200 000Ft / év / BuliPest.hu 



 
Exclusive banner megjelenési külföldi lapjainkon

1000 EUR 
/ weboldal



Partyajanlo.hu Brands

Bulipest.hu

Fesztivalajanlo.hu

Bulipest.huBulipest.huBulipest.huBulipest.hu Telavivfreetime.com

Sidneyfreetime.com

Newyorkfreetime.com

Miamifreetime.com

Londonfreetime.com

Bulipecs.hu

Partyajanlo.hu
info@partyajanlo.hu

06 30 83 54 182
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