Lakóparki médiaajánlat
A Koltozzbe.hu és a Otpotthon.hu portálok ingatlanjait havonta több, mint 1,8 millió felhasználó látogatja.
Az Ujotthon.hu a legtöbb új építésű ingatlanfejlesztést tartalmazó portál, 300+ projekt között
kereshetnek látogatóink.
Próbáld ki Te is, kérd egyedi ajánlatunkat!

Hirdess és adj el gyorsan nálunk!
Próbáld ki a több milliós látogatottságú hirdetési portálunkat.

Koltozzbe.hu, Otpotthon.hu

Ujotthon.hu

1,8+ millió ingatlankereső
havonta

25+ ezer havi új
lakás kereső

Több, mint 100 ezer
ingatlanhirdetés
(#2 legtöbb a hazai piacon*)

Legnagyobb lakópark
kínálat: 300+ projekt

4,7+ millió oldalmegtekintés havonta

100+ ezer
oldalmegtekintés havonta

További részletekért hívd Kircsi Zsolt értékesítési vezetőt a +36 70 335 4860
telefonszámon vagy írj a zsolt.kircsi@otpotthon.hu címre!
* 2022. június végi adatok szerint

Lakóparki csomagok

Hatályos: 2022. augusztus 24-től

Alap csomag

Garantált
csomag
Fix 10 lead/hó*

Prémium
csomag
Brand + 10 Lead*

19.900 Ft + ÁFA
/ hó

85.000 Ft + ÁFA
/ hó-tól **

380.000 Ft + ÁFA /
hó

Koltozzbe.hu és Otpotthon.hu
lista megjelenés
Ujotthon.hu lista megjelenés
Lista oldali kredites kiemelés
(Koltozzbe.hu, Otpotthon.hu, Ujotthon.hu)

Címlapi kiemelés
(Ujotthon.hu)

Megosztás releváns Facebook
oldalakon
(Hasonló tematikus oldalakon)

Kiemelés releváns Facebook
oldalakon
(Hasonló tematikus oldalakon)

Havi hírlevélben megjelenés
(60 ezer cím)

Félévente sajtóközlemény megjelenés
(idézet vagy példaingatalan szereplés)

Félévente natív cikk megjelenés
(Koltozzbe.hu és Otpotthon.hu oldalakon)

Display megjelenés:
300 x 250 es képgaléria banner 100
ezer AV, és kapubanner havi 50 ezer
AV (Koltozzbe.hu)
Címlapi prémium banner megjelenés
(3 hónapos megrendelés esetén 2 hétre a
Koltozzbe.hu és Ujotthon.hu oldalakon)

Google display hirdetés (50 ezer AV)

*A csomagban garantálunk havonta legalább 10 db előszűrt, valós érdeklődőt. Másképpen a lead definíciója: Megrendelő által átadott paraméterek
alapján, a Megbízott által elkészített hirdetésekre jelentkező, az adott projektre, illetve projekt egy adott lakása/lakás típusa iránt érdeklődő személy.
**Minimum ár, 8.500 Ft + Áfa / lead – a pontos díjszabás a Projekt nagyságának, lokációjának és a megrendelt leadek számának függvényében
módosulhat.

