
 

 

Az ETK Önkormányzati Klub online szolgáltatásainak díjai 
www.onkormanyzatiklub.hu 

 
A portál a mintegy 20 évvel ezelőtt alapított ETK Önkormányzati Klub hagyományaira épül. Célközönsége az 
önkormányzati vezetők, szakemberek. Szakmai tartalmaival, a klub ismertsége segítségével különleges 
szolgáltatásaival nap, mint nap nagyszámú látogatót vonz. 

A portált az ETK Szolgáltató zRt üzemelteti. Folyamatosan frissülő, önkormányzati témájú cikkekkel ösztönzi 
aktivitásra olvasóit. Kiemelt cél továbbá partnerei üzleti üzeneteinek továbbítása az önkormányzati szektor 
szereplőinek. 

A portál havi látogatottsága meghaladja a 10.000 fölött van. Az ETK hetente küld hírlevelet a legfontosabb 
cikkekről, eseményekről folyamatosan frissülő címlistájára a GDPR kötelezettségek betartásával. A hírlevélről 
való leiratkozás minimális, ennek sokszorosát teszik ki az új regisztrálók 

Hirdetési lehetőségek a portálon 

- cserélődő bannerek a lapok felső és  bal oldali részén, maximum 6 hirdetéssel 
- fix bannerek az oldalak jobb oldalán; 
- szponzorált cikkek, bemutatkozó anyagok a főoldalon, igény szerint szövegtestbe illesztett hirdetéssel 

Hirdetőink új megjelenéseit a hírlevelekben minden alkalommal megemlítjük. 
 

 Egyedi megrendelés 
 1 alkalom 1 hónap 3 hónap 6 hónap 12 hónap 

Fix banner az oldal jobb oldalán.  (Mérete 
200x80 pixel) 

- 60.000 160.000 350.000 600.000 

Cserélődő banner: az oldal tetején. (Mérete 
468x60 pixel) 

- 40.000 100.000 250.000 400.000 

Cserélődő banner a főoldal bal oldalán. 
(Mérete 200x80 pixel) 

- 30.000 80.000 200.000 350.000 

Szponzorált cikk egyszeri, vagy rendszeres 
megjelentetése 

30.000     

Cikk szövegtestbe illesztett hirdetéssel 
megjelenésenként (Mérete 480x80 pixel) 

55.000 - - - - 

Az árak ÁFA nélkül értendők. 

Hirdetési feltételek: 

 A hirdetést a Megrendelő a tervezett megjelenés előtt legfeljebb 3 nappal írásban (faxon, vagy levélben) 
mondhatja le, 3 napon belüli lemondás esetén a díj 30%-át kárátalányként köteles megfizetni. 

 Kiadó a megrendelt hirdetést megjelenést követően, időszaki megrendelés esetén havonta számlázza 
Megrendelő felé. Megrendelő köteles Kiadó számláját 8 banki napon belül kiegyenlíteni átutalással vagy 
készpénzben, fizetési késedelem esetén a Kiadó a szerződéses (törvényes) kamatot számolja fel. 

 Kiadó köteles a hirdetést a megállapodás szerinti méretben, terjedelemben és minőségben megjeleníteni. 
A megrendelő az esetleges minőségi reklamációját írásban,a megjelenéstől számított 10 munkanapon 
belül terjesztheti elő. 

 Kiadó valamennyi új hirdetésre heti hírlevelében hívja fel a potenciális látogatók figyelmét. 

A kitöltött megrendelő lap visszaküldése, egyben megrendelésnek és szerződésnek minősül. 


