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Magyarország legnagyobb party
keresője. (19.02.27.v.)
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Legyen az Ön
weboldalának is
saját program-

ajánlója!
Teljesen ingyen!
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Magyarország legnagyobb 
programajánlója megnyitja 
adatbázisát:
– teljesen ingyen
– könnyen beilleszthető
– felparaméterezhető
– szükség esetén e-mailben 
és telefonon ingyen segítünk 
a beüzemelésben.
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1. lépés : illessze be az alábbi 
kódot az oldalán oda ahol 
szeretné megjeleníteni a 
programajánlóját. 
    <div id="pa-content"

         data-pa-cal=""
         data-pa-city="Budapest"
         data-pa-type="Party"
         data-pa-clubname=""
         data-pa-searchword=""
         data-pa-limit="24"
         data-pa-vipcode=""
         data-pa-top=""
         data-pa-css="1"
         data-pa-lng="hu"
    ></div>

<script defer  
src="https://partyajanlo.hu/services/embed
/api.js"></script>
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2. lépés : nincs több lépés. 
Ilyen egyszerű. Felparaméterezés- 
hez, beillesztéshez vagy bármilyen 
segítséghez keressen minket 
bizalommal : +36 30 835 4182 vagy 
az info@partyajanlo.hu címen.
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Az automatikusan megjelenő 
események teljesen 
reszponzívak, rugalmasan 
illeszkednek az ön 
weboldalához.

mailto:info@partyajanlo.hu


info@partyajanlo.hu                                       +36 30 835 4182

Átlátszó háttér, kiváló mobilos és 
desktop megjelenés:
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Miért pont a Partyajanlo.hu?

Nem csak partykereső hanem, teljes értékű 
programajánló is vagyunk. 8000-9000 
aktuális programmal  és több mint 6000 
helyszínnel az adatbázisunkban, a Magyar 
programajánló piac első számú oldalává 
váltunk.

mailto:info@partyajanlo.hu


info@partyajanlo.hu                                       +36 30 835 4182

Legerősebb party keresővé váltunk a Google
-ban is. Átlagosan TOP3 -as helyezés  az 
alábbi kulcsszavakra : 

-party
-buli
-buli budapest
-bulik ma
-budapest bulik
-budapest buli program
-bulik budapest
-partyajanlo
-buli ajánló
-buliajánló budapest
-retro buli veszprém 2019
-buli közelben
-budapest buli
-goa party budapest 2019
-december 24 buli

-party ajánló
-party info
-budapest buli ma
-partyajánló
-buliajánló
-bulik budapesten
-bulikereső
-buli budapest ma
-budapest bulik
-buliajanlo
-hol van ma buli
-partyinfo
-party info budapest
-bulik 
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-party info budapest
-budapest buli program
-buli budapest 2018
-partyajánló budapest
-pest buli
-szombat buli budapest
-buli a közelben
-december 30 buli
-edda unplugged 
debrecen
-party near by
-budapest buli
-budapest buli ma
-buli ma budapest
-bulik ma budapest
-buli budapest ma
-buli pest
-party programok
-ma buli budapest

   -partyajánló budapest
-budapest bulikereső
-mai bulik
-buli programok
-bulik pesten
-ma buli
-december 28 buli 
budapest
-szombat buli
-december 30 buli 
budapest
-pesti bulik
-dec 24 buli
-promotions debrecen
-budapesti bulik
-16+ buli budapest
-buli 2019
-party budapest 2018
-eyva ház kecskemét 
programok 
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-techno party budapest 
2019
-budapest bulik ma
-február 2 buli
-budapest bulikbudapest
-bulikereső
-bulik budapest
-mai bulik
-buli programok
-bulik pesten
-december 28 buli 
budapest
-szombat buli
-december 30 buli 
budapest
-pesti bulik
-dec 24 buli
-promotions debrecen
-budapesti bulik
-16+ buli budapest
-buli 2019

-program party
-dec 30 buli
-ma esti bulik
-szerda buli budapest
-ma este buli
-green fox academy
-december 30 party 
budapest
-party kereső
-party budapest 2018
-eyva ház kecskemét 
-programok
-program party
-dec 30 buli
-ma esti bulik
-szerda buli budapest
-ma este buli
-green fox academy
-december 30 party 
budapest
-party kereső
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Kiemelt partnereink: 
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Technikai útmutató webmestereknek:
data-pa-cal=""
data-pa-city="Budapest"
data-pa-type="Party"
data-pa-clubname=""
data-pa-searchword=""
data-pa-limit="48"
data-pa-vipcode=""
data-pa-top=""
data-pa-css="1"
data-pa-lng="hu"

Szintaktika alapján a város nevét nagybetűvel
kell kezdeni, ékezetek használata 
engedélyezett.
A „data-pa-type” nál a következő opciók 
közül lehet választani : 
””,”Party”,”Kultúra”,”Vendéglátás”. Ha nem 
adunk meg típust, akkor az összes programot
hozza.
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A „data-pa-clubname” nél a partyajanlo.hu -n
található clubok közül lehet megadni a club 
nevét. Ez az opció a szórakozóhely 
tulajdonosoknak lehet hasznos.
A „data-pa-searchword” -nél szabadon lehet 
bármilyen keresőszót megadni. Fejlesztés 
előtt érdemes a partyajanlo.hu -n letesztelni 
az adott keresési feltételek találati listáját.
A „data-pa-limit” nél lehet megadni, hogy 
hány találat jöjjön az API -tól. Jelenleg 48 ban
van maximalizálva. 12 felett csak 12 vel 
osztható eredmény jön a jobb megjelenés 
miatt. Pl ha 30 van megadva limitként, akkor 
is csak 24 esemény fog jönni.
A „data-pa-top” opciónál ha '1' -t adunk meg, 
akkor a kiemelt szórakozóhelyek bulijai 
jönnek.
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Amennyiben az alapértelmezett stílust 
szeretné egyedi stílus megadásával 
átalakítani, az alábbi kódot illessze az 
oldalába:
<style>

    .pacards {
        width: 120px !important;
        margin: 1px !important;
        text-align: center !important;
        font-size: 13px !important;
    }
    .pacards  a  div:nth-child(2) {
        background-color: #5400b3 !important;
    }
    .pacards a div:nth-child(2) span {
        font-weight: normal !important;
        font-size: 1em !important;
    }
    .pacards a div:nth-child(3) {
        font-size: 0.9em !important;
        color: #8864b1 !important;
    }
    </style>
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Példa oldalak: 
http://www.egerszeginfo.hu/
https://partyajanlo.hu/services/embed/example.php
https://partyajanlo.hu/services/embed/example2.php
https://partyajanlo.hu/services/embed/example3.php
http://goldminerinvest.com/
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