Hirdetési díjak a www.cserkeszolo.hu weboldalon
2010. december 01-től.

Általános információk:
Minimális hirdetés-feladási idő 1 hónap. Hirdetési anyagot kizárólag elektronikus
levélben (E-mail) fogadunk. A beküldött hirdetés közzététele a weboldalon a hirdetés
díjának az önkormányzat számlájára történő beérkezése után 5 munkanapon belül
történik. A megjelenített hirdetés tartalmát változtatni nem lehet. A lejárt hirdetések
15 nap után véglegesen törlésre kerülnek.
Az Önkormányzat nem vállalja a megjeleníteni kívánt szöveg idegen nyelvre
fordítását, valamint a leadott idegen nyelvű szöveg tartalmát és helyesírását nem
ellenőrzi, azért felelősséget nem vállal. Az Önkormányzat fenntartja a jogot a leadott
fotók megjeleníthető méretre konvertálására, valamint a hirdetés formai
megjelenésének kialakítására.

Hirdetések feladása:
1. Az önkormányzat pénzügyi osztályán számla kiállíttatása a hirdetési idő
hosszának megjelölésével. Számlát személyesen vagy telefonon lehet
kérni. (telefon: 56/568-469)
2. A számla összegének befizetése. Csekkes és utalásos fizetés esetén a
közlemény rovatban a kiállított számla számát minden esetben fel kell
tüntetni! Készpénzes fizetés az önkormányzat pénztárában történik.
3. A hirdetés szövegének és képeinek elküldése a hirdetes@cserkeszolo.hu
címre.
4. A hirdetés díjának az önkormányzat számlájára történő beérkezése után a
hirdetés 5 napon belül megjelenítésre kerül.

Magánszálláshelyek, vendéglátóhelyek, és szolgáltatások
hirdetése:
A hirdetés csak az adott menüpont alatt látható, 5db 800x600 pixel felbontású képet
és maximum 100 szó szöveget tartalmazhat. 5 db képnél kevesebb kép
megjelenítése nem lehetséges. Kiemelt hirdetési helyre alap helyen megjelenített
érvényes hirdetés nem helyezhető át, a kiemelt hirdetési hely kizárólag új
hirdetésként fizethető elő. Kiemelt hirdetési helyen hirdetés csak az érvényes
hirdetés lejárata után lehetséges.

Magánszálláshelyek, vendéglátóhelyek, és szolgáltatások hirdetési díjai:
1. kiemelt hirdetési hely: 5000Ft + ÁFA / hó
Ebben a kategóriában: Magán szállásadással foglalkozó cserkeszőlői lakosok
hirdetési díjai:
1-15 engedélyezett vendégig: 2500 Ft + Áfa
15 engedélyezett vendég felett: 5000 Ft + Áfa
mely magában foglalja az 5 db képet és 100 szót.
2. kiemelt hirdetési hely: 4000Ft + ÁFA / hó
3. kiemelt hirdetési hely: 3000Ft + ÁFA / hó
további hirdetések véletlenszerű sorrendben: 2000Ft + ÁFA / hó

A hirdetésekhez további képek és szövegek adhatók fel, melynek díjai:
további 5db 800x600 pixel felbontású kép: 1000Ft + ÁFA / hó
(10db képnél kevesebb kép megjelenítése nem lehetséges)
további 100 szó hirdetési szöveg: 1000Ft + ÁFA / hó

Banner hirdetések:
A hirdetés a www.cserkeszolo.hu webhely minden oldalának a bal szélen látható. A
hirdetés tartalma lehet egy kép a képben reklámszöveggel, vagy egy kép és kép
alatti reklámszöveg. A hirdetés teljes mérete 300x225 pixel lehet. A banner
elkészítését a hirdetési díj nem tartalmazza, a banner elkészítése vagy elkészíttetése
a hirdető feladata. Banner hirdetés megjelenítésére kizárólag kész bannert fogadunk.

Banner hirdetések díjai:
kiemelt hirdetési hely: 12000Ft + ÁFA / hó
1. hirdetési hely: 11000Ft + ÁFA / hó
2. hirdetési hely: 10000Ft + ÁFA / hó
3. hirdetési hely: 9000Ft + ÁFA / hó
4. hirdetési hely: 8000Ft + ÁFA / hó
5. hirdetési hely: 7000Ft + ÁFA / hó
további hirdetések véletlenszerű sorrendben: 6000Ft + ÁFA / hó

