
MÉDIAAJÁNLAT
Érvényes:  
2021. január 1-től  
visszavonásig



๏ 712.853 UU/hó 
๏ 1.667.908 PI/hó 
๏ 20.000+ izgalmas cikk 
๏ 30.000+ hírlevél feliratkozó 
๏ 50.000+ aktív Facebook követő  
๏ 1000+ hirdető partner

10 ÉVE ÚTON  
A TRAVELO SZÁMOKBAN 

Forrás: DKT - Gemius 2020/04. 
(15+ belföldi közönség)  
UU= egyedi látogató, 
PI=oldalletöltés



A TRAVELO A LEGLÁTOGATOTTABB UTAZÁSI PORTÁL  
2020. ÉVBEN A DKT MÉRÉSE SZERINT



๏ reszponzív dizájn 
๏ szellős, áttekinthető felület 
๏ modern outfit 
๏ nagyméretű, látványos galériák

MEGÚJULT TRAVELO  
INSPIRÁLÓ TARTALOM 

AMIÉRT OLVASÓINK 
HŰSÉGESEK HOZZÁNK 

๏ hiteles, szórakoztató, inspiráló, informatív tartalom 
๏ tippek, ötletek belföldi és külföldi utazáshoz 
๏ kapcsolódó, közvetlen foglalható utazási ajánlatok 

AKIK NAP MINT NAP  
VELÜNK TARTANAK 
๏ városban élő (75 %, Aff 103) 
๏ ABC státuszú (63 %, Aff 108) 
๏ minimum érettségizett (71 %, Aff 112) 
๏ 40-60+ közti (68 %, Aff 130) 
๏ jellemzően főkereső (52 %, Aff 109) 
๏ férfiak (48 %, Aff 102) és nők (52 %, Aff 99)

Forrás: DKT - Gemius 2020/Q4(15+ belföldi közönség)  



MIÉRT A TRAVELO? 

๏ holtszórás nélküli elérés 
๏ rich media megoldások 
๏ geo és címketargetált multiscreen bannermixek 
๏ speciális tartalmi együttműködések (branded 

content, szakértői megszólaltatások, kampánnyal 

kísért study tour élményanyagok, 

nyereményjátékok) 



DISPLAY MEGJELENÉSEK

* Fix tematikus mellékletek: Borgasztro, Budapest, Családbarát, Heti Cuki, Kultúra, Medspa, Talpraesett Turista, Túra, Útra Kész 
   Rovatok: Közel, Távol, Cucc, Hírek 
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MEGJELENÉS NEVE MEGJELENÉS HELYE KREATÍV MÉRETE PLATFORM  IDŐSZAK NETTÓ LISTAÁR
VÁRHATÓ 

MINIMUM AV

Super Leaderboard + 
MB

Travelo címlapján, magazinos 
tartalom rovataiban és fix 
tematikus mellékleteiben*

970x90 px (desktop) 
+ 600x200 px 

(mobil)
multiscreen

1 nap 200 000 Ft 32 000 AV

1 hét 1 000 000 Ft 192 000 AV

Billboard + MB
Travelo címlapján, magazinos 

tartalom rovataiban és fix 
tematikus mellékleteiben*

970x250 px 
(desktop) + 

600x200 px (mobil)
multiscreen

1 nap 250 000 Ft 32 000 AV

1 hét 1 250 000 Ft 192 000 AV

Medium rectangle

Travelo magazinos tartalom 
alap rovatainak és fix 

tematikus mellékleteinek* 
cikkoldalain

300x250 px desktop 1 hét 250 000 Ft 50 000 AV

Half page

Travelo magazinos tartalom 
alap rovatainak és fix 

tematikus mellékleteinek* 
cikkoldalain

300x600 px desktop 1 hét 300 000 Ft 50 000 AV

Roadblock A + MB

Travelo magazinos tartalom 
alap rovatainak és fix 

tematikus mellékleteinek* 
cikkoldalain

640x360 px 
(desktop) + 

300x250px (mobil)
multiscreen

1 nap 200 000 Ft 32 000 AV

1 hét 1 000 000 Ft 192 000 AV

Rich media felár

Slideshow a hangár helyén, 
címlapon és alaprovatokon, 

tematikus mellékletekben is él 
a felár.

3D Billboard/3D 
Roadblock desktop, 

párja mobilon a 
Cube

50%
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   ** Nem adserverből kiszolgált megjelenés *** Befele mutató link esetén  
**** Vásárolható mennyiség meghatározása minden cimkéhez egyedileg történik. Minimum megjelenési időszak: 1 hónap  
***** Budapestre, megyékre targetálható. A megjelenés időszaka minimum 5 nap, maximum 2 hét.
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DISPLAY MEGJELENÉSEK
MEGJELENÉS NEVE MEGJELENÉS HELYE KREATÍV MÉRETE PLATFORM  IDŐSZAK NETTÓ LISTAÁR

Akciók, Útitippek**
Travelo.hu címlapján szöveges – 

képes ajánló doboz

Kép: 292x203 px 
Cím: max 35 karakter 

Alcím: max 25 karakter 
Szöveg: max 85 karakter

multiscreen 1 hét 110.000 Ft (50.000 Ft***)

Utazzon**
Travelo.hu címlapján szöveges – 

képes ajánló doboz

Kép: 292x203 px 
Cím: max 35 karakter 

Alcím: max 25 karakter 
Szöveg: max 85 karakter

multiscreen 1 hét 110.000 Ft (50.000 Ft***)

Most ajánljuk**
Travelo.hu címlapján és az összes 

magazinos tartalom mellett 
megjelenő szöveges – képes ajánló

Kép: 800x600 px,  
Cím: max 15 karakter 

Szöveg: max 90 karakter

Desktop (mobilon 
csak címlapon)

1 hét 350 000 Ft

3 nap 210 000 Ft

MEGJELENÉS NEVE PONTOS MEGJELENÉS KREATÍV MÉRETE  PLATFORM NETTÓ LISTAÁR

ROS AV - Travelo + Ongo - alap 
bannermix

ROS szabad kapacitásban a Travelo és Ongo 
oldalain

970x90 px, mobil:300x250 px multiscreen 3 Ft / AV

ROS AV - Travelo - premium 
bannermix

Travelo.hu rovat- és cikkoldalain
desktop: 640x360 px, 

970x250px mobil: 
300x250px

multiscreen 4Ft / AV

ROS cimketargetált**** vagy 
geotargetált***** AV mix

Adott címkékhez kapcsolva a cikkek mellett, 
vagy lokáció alapján jelenik meg a 

Travelo.hu- valamely oldalán, rovattól 
függetlenül.

640x360px, 970x250px, 
mobil:300x250px

multiscreen 5 Ft / AV



DISPLAY MEGJELENÉSEK
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MEGJELENÉS NEVE PONTOS MEGJELENÉS KREATÍV MÉRETE  PLATFORM NETTÓ LISTAÁR

PR cikk A Travelo címlapján, magazinos tartalom alaprovataiban*
Kiemeléséhez:600x400 

és 400x400px kép 
cím: max. 80 karakter 

szóközökkel  
lead: max 170 karakter 

szóközökkel

multiscreen 
(mobilon csak 

címlapon)
300 000 Ft + Áfa / hét

PR cikk extra
Travelo címlapján, magazinos tartalom alaprovataiban* 

1 napig kiemelésre kerül az Origo.hu címlapi Travelo 
dobozba

multiscreen 
(mobilon csak 
címlapokon)

350 000 Ft + Áfa / hét

PR cikk írása A hirdetővel egyeztetve, a hirdető által átadott információk és anyagok alapján net-net 30 000 Ft + Áfa / db

* Alaprovatok: Közel, Távol, Cucc, Hírek, A “B” pozícióban vásárolt PR cikk a Travelo címlapján nem jelenik meg. 
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MEGJELENÉS NEVE PONTOS MEGJELENÉS KREATÍV MÉRETE PLATFORM NETTÓ LISTAÁR

Hírlevél** – Kiemelt tartalmi 
ajánló

Hírlevélben megjelenő kiemelt tartalmi képes ajánló

Kép: 120x80  
Cím: max 40 karakter  

Lead: max 200 karakter szöveg 
szóközökkel együtt

multiscreen 100 000 Ft+ Áfa / alkalom

Hírlevél** – Képes ajánló Hírlevélben megjelenő szöveges képes ajánló

Kép: 305x160, 
Cím: max 25 karakter, 

Lead:max 120 karakter szöveg 
szóközökkel együtt

multiscreen
110 000 Ft + Áfa / alkalom,  

50 000  Ft + Áfa / alkalom***

eDM kiküldés

A Travelo.hu regisztrált felhasználói** számára kiküldött 
egyedi , a megrendelő által készített, és a megrendelő 

saját designjában megjelenő hírevél. Tetszőleges számú 
ajánlat, kép elhelyezhető el.

Egyedi, a leadási paramétereket 
kérje kapcsolattartójától!

multiscreen
netnet  

300 000 Ft + Áfa / alkalom 
200 000 Ft + Áfa / alkalom***

**  30.000+ egyedi feliratkozó  
*** “belső linkelés” esetén, azaz abban az esetben, ha a hirdetés a Travelo.hu-n elhelyezett tartalomra mutat (cikk, PR cikk, adatlap stb..) 



EGYÉB MEGJELENÉSEK

MEGJELENÉS NEVE PONTOS MEGJELENÉS KREATÍV MÉRETE PLATFORM NETTÓ LISTAÁR

Nyereményjáték

User aktivítást növelő megjelenés: a tudás alapú játékban, 
tetszőleges 3 db kérdés feltevése, URL linkes segítséggel, 3 db 

választható képpel. A partner megkaphatja a játékban 
résztvevők e-mail címeit.  A válaszok a partner saját oldalán 

találhatóak - így inspirálva a résztvevőket a partner által nyújtott 
szolgáltatások, termékek böngészésére . A nyereményjáték 

megosztásra kerül a Facebook és Instagram oldalunkon

egyedi multiscreen Kérje ajánlatunkat!** 

*  A hirdető profiljához lazábban vagy szorosan kötődő témában születő szerkesztőségi cikkben, a tartalomba ágyazott, a hirdető oldalára linkelt megjelenés.                   
Nem adserverből kerül kiszolgálásra, így a cikk része marad. 

* *  A partner által felajánlott nyeremény értékétől, valamint a hozzá társuló marketing kampány mértékétől függ
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BTC (Branded Travel Content)  - Ezt a nevet adtuk gyűjtőoldalunknak, ahol a márkázott utazási tartalmaink 
megjelennek. 

1 cikk (több cikk esetén 
az ár egyeztetendő!), 

min. 1 éves 
elérhetőséggel

400.000,- Ft + ÁFA/cikk 

Cikkben keretes* 1 cikkben keretes Címmel együtt 400 karakter/ 
hirdetés, Részletes 

témalistáért, ajánlásért vegye 
fel velünk a kapcsolatot! 

multiscreen
min. 1 éves 
elérhetőség

Cikkekben keretes 
hirdetéscsomag* 

4 cikkben keretes hirdetés multiscreen
min. 1 éves 
elérhetőség

MEGJELENÉS NEVE PONTOS MEGJELENÉS KREATÍV MÉRETE PLATFORM IDŐSZAK
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 NETTÓ LISTAÁR

60.000,- Ft + ÁFA/cikk, 
képpel                            

90.000,- Ft + ÁFA/cikk

180.000,- Ft + ÁFA/cikk,  
képpel            

 270.000,- Ft + ÁFA/cikk

https://utazas.travelo.hu/stuff/ajanlatok/BTC/Travelo_BTC_kiajanlo.pdf


SUPER LEADERBOARD MOST AJÁNLJUK PR CIKK SZÖVEGES-KÉPES 
AJÁNLÓ

PÉLDA A MEGJELENÉSEKRE



HÍRLEVÉL - KIEMELT 
TARTALMI AJÁNLÓ

HÍRLEVÉL - SZÖVEGES 
KÉPES AJÁNLÓ EDM NYEREMÉNYJÁTÉK

PÉLDA A MEGJELENÉSEKRE



 

FŐSZPONZORI CSOMAG* ROADBLOCK 
"B" PR CIKK CIKKVÉGI SZ.-

KÉPES AJÁNLÓ

FŐSZPONZORI CSOMAG VÁRHATÓ 
LÁTOGATOTTSÁGAmultiscreen multiscreen multiscreen multiscreen

1 HÓNAP 3 HÓ 6 HÓ 1 HÓNAP    1 HÓNAP  1 HÓNAP  

KÖZEL ROVAT  
01., 02., 03., 04., 05., 
10., 11., 12. hónapok

listaár:              
800 000 Ft + 

Áfa / hó
-10% -20% - -

netnet  
100 000 Ft + 

Áfa / hó

50-60.000 RU/hó                       
70-80.000 AV/hó

KÖZEL ROVAT  
06., 07., 08., 09., 
hónapok

listaár:                   
600 000 Ft + 

Áfa / hó
-10% -20% - -

netnet 
   60 000 Ft + 

Áfa / hó

30-35.000 RU / hó                        
40-45.000 AV / hó

TÁVOL ROVAT
listaár:                       

1 500 000 Ft + 
Áfa / hó

-10% -20% - -
netnet  

225 000 Ft + 
Áfa / hó

100.000 RU/hó                               
180.000 AV/hó

TÚRA/TÉLI SPORT ** 
Tematikus melléklet

netnet  
450 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet 
405 000 Ft + 

Áfa / hó 

netnet 
  360 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet 
 135 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet 
  90 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet  
   70 000 Ft + 

Áfa / hó

30.000 RU/hó                                     
50.000 AV/ hó

MEDSPA 
Tematikus melléklet

netnet              
450 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet  
405 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet  
360 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet  
135 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet  
90 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet 
   70 000 Ft + 

Áfa / hó

30.000 RU/hó                                       
50.000 AV/hó

* A főszponzori csomag tartalma:  Hangár + PR cikk + 1 db cikkvégi szöveges-képes ajánló  + 50.000 AV ROS  multiscreen bannermix 
** Téli sport: december - március hónapokban

SZPONZORÁCIÓK ÉS TEMATIKUS MELLÉKLETEK



* A főszponzori csomag tartalma:  Hangár + PR cikk + 1 db cikkvégi szöveges-képes ajánló  + 50.000 AV ROS  multiscreen bannermix 
** Családbarát: március-október       *** Advent: november 9 – december 24. (6,5 hét) 
**** Balaton: május - szeptember 

SZPONZORÁCIÓK ÉS TEMATIKUS MELLÉKLETEK

 

FŐSZPONZORI CSOMAG* ROADBLOCK "B" PR CIKK CIKKVÉGI SZ.-
KÉPES AJÁNLÓ FŐSZPONZORI CSOMAG 

VÁRHATÓ 
LÁTOGATOTTSÁGA

multiscreen multiscreen multiscreen multiscreen

1 HÓNAP 3 HÓ 6 HÓ 1 HÓNAP    1 HÓNAP  1 HÓNAP  

BORGASZTRO  
Tematikus melléklet

netnet              
450 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet          
405 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet        
360 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet 135 000 Ft 
+ Áfa / hó

netnet 90 000 Ft 
+ Áfa / hó

netnet 70 000 Ft 
+ Áfa / hó

30.000 RU/hó               
50.000 AV/hó

BUDAPEST 
Tematikus melléklet

netnet              
450 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet          
405 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet        
360 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet 135 000 Ft 
+ Áfa / hó

netnet 90 000 Ft 
+ Áfa / hó

netnet 70 000 Ft 
+ Áfa / hó

30.000 RU/hó                  
50.000 AV/hó

KULT                  
Tematikus melléklet 

netnet              
400 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet          
360 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet        
320 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet 135 000 Ft 
+ Áfa / hó

netnet 90 000 Ft 
+ Áfa / hó

netnet 70 000 Ft 
+ Áfa / hó

25.000 RU/hó                      
40.000 AV/hó

CSALÁDBARÁT 
Tematikus melléklet ** 

netnet        
450 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet        
405 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet        
360 000 Ft + 

Áfa / hó

netnet 135 000 Ft 
+ Áfa / hó

netnet 90 000 Ft 
+ Áfa / hó

netnet 80 000 Ft 
+ Áfa / hó

30.000 RU/hó                    
50.000 AV/hó

ADVENT         
Tematikus melléklet***

netnet 750 000 Ft + Áfa / időszak
netnet 270 000 Ft 

+ Áfa / időszak
netnet 180 000 Ft 

+ Áfa / időszak
netnet 170 000 

Ft + Áfa / időszak
150.000 AV/időszak  
80.000 RU/időszak

BALATON  
Tematikus 
melléklet****

netnet 1 400 000 Ft + Áfa / időszak
netnet 420 000 Ft 

+ Áfa / időszak
netnet 300 000 Ft 

+ Áfa / időszak
netnet 250 000 

Ft + Áfa / időszak
80.000 UV/időszak    

200.000 AV/időszak



HANGÁR PR CIKK CIKKVÉGI SZÖVEGES-
KÉPES AJÁNLÓ

PÉLDA A MEGJELENÉSEKRE



Szerkesztőségünkkel minden hónapban választunk egy-egy átfogó témát, amit alaposabban körbejárunk. 

A tematika kialakításában és gondozásában az egész szerkesztőségünk részt vesz; mindenki legalább egy 

cikket ír az adott témához kapcsolódó saját élményeiről, vagy az őt foglalkoztató kérdésekre kapott 

szakértői válaszokból. A havi kiemelt témáink a mellékleteinken átívelnek.  

  

SZPONZORÁCIÓ TARTALMA: 

Szponzorált keretes megjelenés minden tematikus hónaphoz tartozó cikkben (multiscreen) 

50.000 AV /hónap multiscreen bannermix a Travelo.hu és Ongo.hu oldalain 

LEADANDÓ ANYAGOK: 

820x100px szponzorcsík desktopra, és 768x576 (4:3) pixeles kép a mobil verzióra 

Szöveg: cím max. 80 karakter szóközökkel együtt, Lead max. 250 karakter szóközökkel együtt 

Link szövege: max. 80 karakter szóközökkel együtt + link URL 

Banner: 970x90 px, 300x250px, Adverticum adserver specifikáció alapján, max. méret 300 kbyte.

TEMATIKUS HÓNAPOK



TEMATIKUS HÓNAPOK
CIMKE HÓNAP TARTALOM SZPONZORÁCIÓ  

NETTÓ ÁRA:

Évindító Január Az évindító tartalmaink között eláruljuk, hogy hová utazzunk és mit ne hagyjunk ki az új évben. Szakértők segítségével 
körbejárjuk, hogy milyen újévi fogadalmakat érdemes tennünk, ha minél tovább meg is akarjuk tartani őket. És az itt 
megjelenő cikkeinkből azt is megtudhatják az olvasók, hogy melyik népszerű nyári úti cél milyen újdonságokat kínál az idei 
szezonban. 

Netnet 250 000Ft +   
Áfa / hó 

Tél November közepétől 
- február esetleg 
március közepéig

Téli aktualitásokra kerül rá ez a címke. November közepétől az adventi készülődéssel kapcsolatos cikkeink kerülnek itt 
középpontba, majd jönnek a tippek, hogy hogyan vészeljük át a maradék telet, milyen aktív programmal tehetjük vonzóbbá 
ezeket a szürke hónapokat, hová utazzunk el, ha síelni, snowboardozni, korcsolyázni szeretnénk. 

Netnet 300 000 Ft + 
Áfa / hó

Egzotikus November közepétől 
- február esetleg 
március közepéig

Ahogy itthon beköszönt a hideg, egyre csábítóak az egzotikus helyszínek, ahol még mindig meleg van, csodás kék a tenger, és 
újra hódolhatunk nyári hobbijainknak. Az itt megjelenő tartalmak segítségével az is könnyen megszervezheti ezt a távoli útját, 
aki először indul egzotikus nyaralásra, de adunk tippeket gyakorlott utazóknak is. Úti leírások, praktikus tanácsok és gasztro 
körképek mellett olyan világutazókat is bemutatunk, akik épp egzotikus országokban élnek. 

Netnet 300 000 Ft + 
Áfa / hó

Wellness Január-május, 
szeptember-október

Tavasszal a nyárra készülődve, majd ősszel a téli hideg elől menekülve szívesen vesszük be magunkat egy termál- vagy 
gyógyfürdőbe, egy kellemes day spába, kísérletezünk gyógyhatású kencékkel, vagy próbálunk ki különböző 
sportújdonságokat. Ezeket a témákat járjuk körül a szezon aktualitásának megfelelően itt. 

Netnet 400 000Ft +  
Áfa / hó 

Citybreak Március-május, 
szeptember-
november

Egyre népszerűbbek a néhány napos városlátogató programok. Egy-egy hosszú hétvége közeledtével, vagy a hétvégét 
kiegészítve pár szabinappal már foglalhatjuk is a kedvező árú fapados jegyet egy új úti célra, ahol számos új kaland vár 
minket. Citybreak cikkeinkben az ilyen utazásokhoz adunk tippeket. Bemutatjuk, hogy egy-egy új úti cél milyen kulturális, 
vásárlási és gasztro élményeket kínál. És még arra is adunk tippeket, hogy ha tovább marad, milyen egynapos kirándulásokra 
érdemes a környéken ellátogatnia. 

Netnet 450 000 Ft + 
Áfa / hó

Outdoor Március-május, 
szeptember-
november

Ősszel és tavasszal azok is szívesen indulnak a természetbe, akiket nyáron a hőség, télen pedig a hideg tart vissza a 
szabadtéri programoktól. De nem csak a kezdőknek, hanem a gyakorlott túrázóknak is rendszeresen adunk tippeket a 
kirándulásaikhoz itt. Különböző túraajánlók mellett mindig hozunk aktualitásokat is. Szakértők segítségével pedig azt nézzük 
meg, hogy mire kell figyelni, hogy elkerüljük a sérüléseket, vagy épp milyen felszerelést érdemes beszereznünk kezdő, 
középhaladó és haladó szinteken. 

Netnet 400 000 Ft + 
Áfa / hó



TEMATIKUS HÓNAPOK
CIMKE HÓNAP TARTALOM

SZPONZORÁCIÓ  
NETTÓ ÁRA:

Gasztro Január - 
December

Hol a legfinomabbak a hagyományos fogások? Hol álmodták legjobban újra az aranygaluskát? Hol nyílt pazar új étterem? 
Melyik vidéken milyen bort kell kóstolni, és mely pincék tartanak egész évben nyitva? Ennek a mellékletnek az olvasói 
magabiztosan választhanak éttermet, ha vidéken kirándulnak, mert ezekre a kérdésekre adnak választ benne újságíróink. 

netnet 250 000 Ft + 
Áfa / hó

Vízpart Május-augusztus Itt minden a vizek szerelmeseinek szól! Tengerparti, tóparti és folyóparti nyaralásokhoz ötletek és programajánlatok, tippek 
vízisportokhoz, aktualitások a vízpartokról. Szakértők segítségével foglalkozunk azzal is, hogy hogyan alakítsuk ki a 
stranddiétánkat, vagy hogyan vigyázzunk leginkább a bőrünk egészségére. 

netnet 450 000 Ft + 
Áfa / hó 

AktívNyár Május-augusztus Attól, hogy beköszönt a nyár, még nem mindenki szeretné vízparton tölteni a szabadságát. Itt nekik ajánlunk különböző 
szuper programokat és aktivitásokat. Kellemes nyári outdoor programok, gasztrokalandok, kirándulástippek északi 
városokba mind helyet kapnak ebben a mellékleteken és rovatokon átívelő cikksorozatban. 

netnet 300 000 Ft + 
Áfa / hó

Ünnep November 
közepe - január 
első hete

A téli ünnepi aktualitásokra kerül rá ez a címke. November elejétől az adventi készülődéssel, a karácsonyi ráhangolódással, 
a szilveszteri buli lemenedzselésével és az újévi várakozásokkal kapcsolatos cikkeink kerülnek itt középpontba. Jönnek a 
tippek, hogy hogyan tehetjük minél emlékezetesebbé a családdal együtt töltött napokat, milyen helyszínt keressünk hozzá, 
ha nem otthon akarjuk tölteni a Karácsonyt, hogyan tehetjük minél fergetegesebbé a barátokkal, kollégákkal töltött év végi 
bulikat, belelesünk a Travelo ünnepi gasztro tippjeibe, kulturális programokat ajánljunk.

netnet 500 000 Ft + 
Áfa / időszak

Balkán / Adria 
cikksorozat

Január - 
December

Nyáron az egyik legnépszerűbb nyaralóhely a magyarok körében az Adria, ősszel pedig elindulunk a szárazföld belseje felé, 
hogy jókat együnk a balkán híres ételeiből, a kolbászkákból, a pljeszkavicából, ajvárból, kajmakból, finom lepénnyel, majd 
másnap burekből lakjunk jól. Az így nyert energiával pedig könnyen indulunk túrázni csodás vízesésekhez, 
világörökségekhez, várromokhoz, vagy urbexlátványosságokhoz. Télen pedig síelni is elindulhatunk erre, szinte biztos, hogy 
trendszetterek leszünk vele.

netnet 400 000 Ft + 
Áfa / hó

Egészség 
cikksorozat

Január - 
December

Hogyan készüljünk az utazásokra, ha ételallergiánk van, vagy csak egyszerűen szeretnénk odafigyelni magunkra akkor is, 
amikor a büféasztal amúgy hajlamos mindekit kísértésbe vinni? Milyen tévhitekkel számoljunk le magunkban az 
egészségesnek tűnő ételek kapcsán? Tényleg meghosszabbíthatjuk nyári barnaságunkat bizonyos ételek fogyasztásával? 
Mire figyeljünk, ha tengerparti nyaralásnál halakat és tengergyümölcseit akarunk enni? – Ilyen kérdésekre keressük a 
válaszokat dietetikus újságírónk segítségével minden héten a Travelo cikksorozatában. Utazási étrendtervezők, egzotikus 
gyümölcs-kalauz, grillezési kisokos, konyhai wellness.

netnet 250 000 Ft + 
Áfa / hó



PÉLDA A MEGJELENÉSEKRE

SZPONZORÁLT KERETES MEGJELENÉS



INTRAVÉNA RENDSZER - 
SZÁLLÁSHELYEKNEK

UTAZÁSI AJÁNLATOK 
(UTAZÁSI IRODÁKNAK)

FELÜLET Intravéna rendszer éves alapszerződés regisztráció Utazási ajánlat belistázás

LEÍRÁS

Nagyvállalatok intranetes rendszerébe bekötött 
kedvezményes szállásfoglaló rendszer. Szálláshelyek 
számára a részvétel a rack rate árakból legalább 15% 
kedvezmény biztosításához kötött. A rendszerhez való 

csatlakozás feltételeiről és a nagyvállalatok listáját is 
tartalmazó kiajánlóval kapcsolatban érdeklődjön 

kollégáinknál!

Egyedi, személyre szabott ajánlatunkkal 
kapcsolatban érdeklődjön kollégáinknál!

IDŐSZAK 1 év min. 3 hónap

ÁR* 150 000 Ft + Áfa / év  
220 000 Ft + Áfa / év (marketing kampánnyal)

egyedi, kérje ajánlatunkat!

LISTINGS MEGJELENÉSEK



Személyre szabott együttműködési megoldásainkat keresse 
account manager kollégáinknál,  kérjen ajánlatot a 
sales@travelo.hu e-mail címen! 

TERVEZZE VELÜNK  
ONLINE KAMPÁNYÁT!




