


Tisztelt  Partnerünk!  

  

Egy speciális célcsoportnak 

szánt hirdetési lehetőségeket 

kínálunk most Önöknek. 
 









POS HIRDETÉSI FELÜLETEINK 
 



Kínáló display 
kassza közelében 

 

Ár: 10.000 Ft + Áfa/hó/db  



A/1 méretű plakát  

keretben 
 

Ár: 5.000 Ft + Áfa/hó/db  



A/1 méretű 

megállító tábla 
 

Ár: 5.000 Ft + Áfa/hó/db  



A/2 méretű plakát  

keretben 
 

Ár: 2.000 Ft + Áfa/hó/db  
 



Szórólap  
kihelyezés  
kasszánál 

 

Ár: 2 Ft + Áfa/hó/db  



LED TV – DiétABC 

A kávézóban elhelyezett 

készüléken lehetőség van 

saját szpotok vetítésére, 

melynek elkészítésében 

szívesen segítünk. 

Ár: 5.000 Ft + Áfa/hó 
 



LED TV – 

Szederinda 

Az étteremben elhelyezett 

készüléken lehetőség van 

saját szpotok vetítésére, 

melynek elkészítésében 

szívesen segítünk. 

Ár: 5.000 Ft + Áfa/hó 
 



TÁLCAPAPÍR 
  

Éttermünkben minden vendégünk tálcán viszi asztalához az ételt, mi pedig minden tálcára 
elhelyezzük tálcapapírunkat. Ezen a papíron van lehetősége egyszerű, szép hirdetését 

elhelyezni. 

Ár: 8.000 Ft + Áfa / hó 

 



ONLINE HIRDETÉSI 

FELÜLETEINK 
 



DiétABC  
HÍRLEVÉL 

Megjelenés partnereinknek, 

vásárlóinknak küldött 

hírleveleinkben. 

  

Bal oldalsó sáv  

225 px széles  

Ár: 5.000 Ft + Áfa/hírlevél 

 

Főcikk banner  

500 px széles 

Ár: 8.000 Ft + Áfa/hírlevél 
 

 



PR CIKK 
  

300x200 px méretű bevezető a nyitóoldalon mini képpel (70x90), linkkel a hírek aloldalon 
megjelenő cikkre  

Ár: 5.000 Ft + Áfa / hó 



ALSÓ BANNER 
  

900x300 px méretű alsó banner a nyitóoldalon és minden további aloldalon, beleértve a webáruház 
terméklapjait is, így ez most jelenleg kb. 1500 oldalon jelenik meg 

Ár: 8.000 Ft + Áfa / hó 

 



KIEMELT BANNER 
  

Az „Aktuális” és a „Hasznos tudnivalók” aloldalon és annak cikkeiben a jobb felső sarokban 
megjelenő „Kiemelt bejegyzés”, melynek mérete 286x191 px 

Ár: 5.000 Ft + Áfa / hó 

 



TOP TERMÉK BANNER 
  

A webáruházban 200x150 px méretben megjelenő termékfotó megnevezéssel. 

Ár: 4.000 Ft + Áfa / hó 

 



DiétABC 
termékbemutató 

Szeretné  vásárlóinknak 
bemutatni termékét?  

 
Semmi akadálya.  

Előzetes egyeztetés után 
üzletünkben erre is van 

lehetősége.  
 

Így termékeit közvetlenül  
azoknak tudja a bemutatni, 

akik rögtön meg is 
vásárolhatják azt. 

 



Csomagban gondolkodni jó! 
  

Amennyiben egyszerre több 

felületünket venné igénybe, 

kedvezményes árat biztosítunk,.  

Kérje személyre szabott árajánlatunkat!  

 

Egyéb kreatív megoldásokra is nyitottak 

vagyunk, keressen meg ötleteivel! 

 

DiétABC 1091 Budapest Üllői út 149 

 

Email: info@dietabc.hu 

 

Tel.:06-30-683-5562 

       06 (1) 281-1834 
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