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Médiaajánlat 

A HelloMiskolc online felületein való megjelenés biztosítására 

(érvényes 2015. 01. 02-től visszavonásig) 
 

 

A MIDMAR Nonprofit Közhasznú Kft. 2012 szeptemberében jött létre. Miskolc helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezete, mely 2012 októberétől a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által regisztrált és monitorozott szervezetként működik. Feladata megegyezik Európa több nagyvárosának, „Tourist Board”- jával, célja, 

hogy a vendégek számára ismertté tegye a térséget, a vendégek kellemes és hasznos élményekhez jussanak, és tartózkodásukkal elégedettek legyenek, a desztináció 

gazdasága fejlődjön, a helyi közösség kultúrája gazdagodjon. 

 

A MIDMAR alapfeladata a turisztikai marketingtevékenység, a turisztikai termékfejlesztés, a városi turisztikai információs rendszer működtetése, a folyamatos 

kapcsolattartás, együttműködés a turizmusban érdekelt partnerekkel. Kiemelten fontos feladata a város turisztikai vállalkozásai érdekében végzett marketingmunka a 

hazai és külföldi piacokon egyaránt. A szervezet jelentős hangsúlyt fektet a fogadóterület fejlesztésére is, programjában szerepel a szemléletformálás, képzés, 

monitoring és a folyamatos fogyasztói elégedettségmérés is.  

 

A MIDMAR Nonprofit Kft. 2013-ban kialakította kommunikációs eszközeit, amelynek célja elsődlegesen Miskolc és környéke, mint turisztikai fogadóterület 

népszerűsítése. Kommunikációs eszközeinkkel egyfelől a potenciálisan Miskolc iránt érdeklődő turistákat, másfelől más városba megérkezett vendégeket célozzuk 

meg. 
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1. Honlap és mobil applikáció 

 

Az árak nem tartalmazzák a fordítási költséget. Az alábbi árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% - os ÁFA-t.  

 

Megnevezés TDM tag 

szolgáltatóknak 

Nem TDM 

tagoknak 

Partner civil 

szervezeteknek 

TDM tag 

önkormányzatoknak 

Nem turisztikai 

szolgáltatók számára* 

Nem tag 

Önkormányzatoknak 

Alap megjelenés 

képekkel, leírással, 

térképpel 

ingyenes, jutalékhoz 

kötött 

ingyenes,  

jutalékhoz kötött 

ingyenes ingyenes 10.000 Ft/ hónap 10.000 Ft/ hónap 

Értékesítési jutalék 

honlapon való 

foglalás esetén 

10% 20% 10% 10% - 20% 

Miskolc színei- 

főoldali dobozban  

való megjelenés 

esetén 

9.000 Ft/ hó 

Amennyiben csak  

a magyar oldalon kíván 

megjelenni: 6000 Ft/ hó 

20.000 Ft/ hó 

Amennyiben csak a 

magyar oldalon 

kíván megjelenni: 

16.000 Ft/hó 

Évente két ingyenes 

turisztikai célokat 

szolgáló megjelenés 

esetén, ezen felül a 

TDM tagokra 

vonatkozó árak 

alapján 

9.000 Ft/ hó  

Amennyiben csak  

magyar oldalon kíván 

megjelenni:  

6.000 Ft/hó 

25.000 Ft/ hó 

Amennyiben csak a  

magyar oldalon  

kíván megjelenni: 

20.000 Ft/hó 

25.000 Ft/ hó 

Amennyiben csak a  

magyar oldalon  

kíván megjelenni: 

16.000 Ft/hó 
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Kihagyhatatlan-  

főoldali dobozban  

való megjelenés 

esetén 

8.000 Ft/ hó 

Amennyiben csak  

a magyar oldalon kíván 

megjelenni: 

5.000 Ft/ hó 

18.000 Ft/ hó 

Amennyiben csak a 

magyar oldalon 

kíván megjelenni: 

14.500 Ft/hó 

Évente két ingyenes 

turisztikai célokat 

szolgáló megjelenés 

esetén, ezen felül a 

TDM tagokra 

vonatkozó árak 

alapján 

8.000 Ft/ hó  

Amennyiben csak  

magyar oldalon kíván 

megjelenni: 

5.000 Ft/hó 

22.000 Ft/ hó 

Amennyiben csak a  

magyar oldalon  

kíván megjelenni: 

16.500 Ft/hó 

18.000 Ft/ hó 

Amennyiben csak a  

magyar oldalon  

kíván megjelenni: 

14.500 Ft/hó 
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 Kedvezmények 

 

Lekötés hossza 3-5 hónap 6-10 hónap 12 hónap 

Kedvezmény mértéke 10% 15% 20% 

  

 

 

 

 

 

 

2. Hírlevelek 

Az alábbi árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% - os ÁFA-t. Keretes hirdetés esetén nem tartalmazzák a grafikai szerkesztés díját. 

 

A.) Bakancsban és tűsarkúban – heti programajánló 

Megnevezés TDM tag 

szolgáltatóknak 

Nem TDM 

tagoknak 

Partner civil 

szervezeteknek 

TDM tag 

önkormányzatoknak 

Nem turisztikai 

szolgáltatók számára* 

Nem tag 

Önkormányzatoknak 

Alap megjelenés 

esemény esetén 

ingyenes 

 

2.000 Ft/ alkalom 

Min. megrendelhető: 

5 hét/év 

ingyenes ingyenes - 2.000 Ft/ alkalom 

Min. megrendelhető: 

5 hét/év 

Keretes hirdetés, 

harmad oldal 

terjedelemben 

első alkalommal  

ingyenes, utána  

2.000 Ft/ alkalom 

5.000 Ft/ alkalom első alkalommal  

ingyenes, utána 

2.000 Ft/ alkalom 

első alkalommal  

ingyenes, utána 

2.000 Ft/ alkalom 

9.000 Ft/ alkalom 2.000 Ft/ alkalom 

Min. 

megrendelhető: 

5 alkalom/év 
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B.) Havi hírlevél 

Megnevezés TDM tag 

szolgáltatóknak 

Nem TDM 

tagoknak 

Partner civil 

szervezeteknek 

TDM tag 

önkormányzatoknak 

Nem turisztikai 

szolgáltatók számára* 

Nem tag 

Önkormányzatoknak 

Alap megjelenés 

esemény esetén 

ingyenes 

 

3.000 Ft/ alkalom 

 

ingyenes ingyenes - 3.000 Ft/ alkalom 

Keretes hirdetés, 

Leaderboard oldal 

terjedelemben 

első alkalommal  

ingyenes, utána  

1.000 Ft/ alkalom 

5.000 Ft/ alkalom első alkalommal  

ingyenes, utána 

1.000 Ft/ alkalom 

első alkalommal  

ingyenes, utána 

1.000 Ft/ alkalom 

9.000 Ft/ alkalom 5.000 Ft/ alkalom 

 

    

 

 

 

 

Miskolc, 2015. 01. 02. 

 

Nagy Júlia 

TDM menedzser, ügyvezető 

 

 

 

 

 

_________ 
*A MIDMAR Kft. fenntartja a jogot, hogy megkeresést elutasítson, amennyiben a hirdető nem a TDM szervezet honlapjának profiljába illő terméket szeretne hirdetni. 
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