
I n f o D e b r e c e n . h u  –  A h o l  a  n ö v e k e d é s  g a r a n t á l t !  
   Hogyan tegyen szert egyedülálló versenyelőnyre? Hogyan legyen akár piacvezető a régióban? 
  Ismerje meg az InfoDebrecent! Jelszavunk: Minden egy helyen!  

Az InfoDebrecen egy közösségi- és média hírportál, mely az „InfoVáros” portál- és franchise rendszer tagjaként működik. Ez a portál a régió híreit, eseményeit, szolgáltatásait fogja össze. Régiószinten egyedülálló módon segítjük cégek és vállalkozások növekedését.    Célunk a szolgálat. Lényegre törünk – Önnek!  
Elősegítjük, és dinamikusan növeljük a regionális és tágabb információk, hírek áramlását. Elősegítjük a kereslet és a kínálat élénkítését. Vállalkozásának bemutatásával sokoldalúan segítjük cégét, emellett segítjük a potenciális vásárlót is eligazodni, hogy megtalálja problémájára akár Önnél a megoldást. Hirdetési rendszerünk figyelemfelkeltő, dinamikus, mindezt úgy éri el, hogy nem kelt tolakodó benyomást.    Hogyan tudjuk a leghatékonyabb módon bemutatni cégét?  
A leghatékonyabb alappillérünk a Cégregiszter. Ez az a felület, amire nem felkerülni kerül sokba, hanem kimaradni onnan. Számos potenciális vásárló keres itt megoldást a problémájára, ha Önt nem találja, minden bizonnyal a konkurenciát fogja gyarapítani.    Cégregiszter, amelyhez ajándékot is adunk  
A Cégregiszter tulajdonképpen egy modern, virtuális cégkatalógus. Kizárólag a régió vállalkozásai kerülhetnek bele. Tematikus fő- és alkategóriák is segítik a látogatóinkat eligazodni, hogy könnyebben Önre találjanak. Ezen felül minden regisztrált partnerünk számára ajándékozunk egy „microsite-ot”, ami gyakorlatilag egy önálló weboldalként is funkcionál. 



 Kerüljön versenyelőnybe! Extrák a Cégregiszterhez.  
 Ajándék microsite számtalan lehetőséggel 
 Havi kettő PR cikk megjelenítés 
 Havi egy ingyenes bannerhirdetés (300 x 250 Rectangle Medium Banner)* 
 Egy darab banner elkészítése** 
 Egyedi Facebook oldal vállalkozásának* 
 Havonta három ingyenes hirdetés 
 Havonta egy ingyenes programajánló 
 Havonta két órás díjmentes marketing tanácsadás** 
 15.000 Ft értékű AdWords hirdetési kupon** 
 Általunk üzemeltett portálokon való megjelenés 
 Több infováros portálon való hirdetés megjelenítés _______________ * Silver és Gold csomag választása esetén ** Silver csomag választása esetén   Szegmentált látogatók az Ön célpiacáról  
Az InfoDebrecen.hu látogatói elsősorban Debrecen lakosai, vagy Debrecen vonzáskörzetében élnek. Szívesen olvasnak híreket, aktuális helyi vagy környéki programokra kíváncsiak. Oldalunkon előtérbe kerülnek a hírek, a programok, versenyek, szolgáltatások, ezek gyakran naponta többször frissülnek. Látogatóink gyakran visszatérnek.   Számos látogatónk szívesen tájékozódik nálunk, hogy a környezetükben vannak-e olyan vállalkozások, melyek az éppen felmerülő problémájukra kínálnak megoldást. Ők az Ön vállalkozása számára potenciális vevőket jelentenek.  Facebook oldalunk látogatóinak növeléséről folyamatosan gondoskodunk, akiket átterelünk az InfoDebrecen.hu-ra; ezzel is növelve az oldal látogatottságát.   Hogyan kovácsolhat előnyt a microsite-ból, függetlenül attól, ha van már weboldala?  
Az InfoDebrecen cégregisztere kiváló marketing csatorna lehet vállalkozása weboldalának. Lehetősége van arra, hogy weboldalának címének megadásával az InfoDebrecen.hu látogatóit átirányítsa saját weboldalára. Erre számos eszköz áll rendelkezésre, mint PR cikkek megjelenítése, banner hirdetések feladása, InfoDebrecen Facebook oldalán való megjelenés, stb.   
Természetesen a microsite-ot felhasználhatja akár egyedi akciókra, amelyeket kizárólag az InfoDebrecen látogatóinak kínál fel. Használhatja egyedi kommunikációs csatornaként is az oldalt, így az eredeti weboldalán megcélzott csoporttól eltérő, más célpiacra is pozícionálhat. TIPP: Használja ki ezzel kapcsolatosan is a díjmentes marketing tanácsadást!  



 Mit tartalmaznak a csomagok?  
 Minimum csomag Médium csomag Maximum csomag 
Microsite IGEN IGEN IGEN 
Havonta két PR cikk IGEN IGEN IGEN 
Havonta három apróhirdetés IGEN IGEN IGEN 
Havonta egy ingyenes programajánló IGEN IGEN IGEN 
Havonta egy ingyenes bannerhirdetés (300x250 Rectangle Medium Banner)* NEM IGEN IGEN 
Havonta egy ingyenes banner hirdetés általunk üzemeltetett infováros portálokból választva két portálon (300x250 Rectangle Medium Banner)* 

NEM IGEN NEM 
Egyedi Facebook oldal NEM IGEN IGEN 
Havonta egy ingyenes banner hirdetés az általunk üzemeltetett infováros portálokon (300x250 Rectangle Medium Banner) 

NEM NEM IGEN 
Havonta két órás díjmentes marketing tanácsadás NEM NEM IGEN 
15.000 Ft értékű AdWords hirdetési kupon NEM NEM IGEN 
Egy darab banner elkészítése NEM NEM IGEN 
Csomag ára 31.750 Ft/év 50.800 Ft/év 95.250 Ft/év 

   Milyen fizetési ütemezést lehet választani?  
Lehetőség van negyedéves, féléves és éves ütemben fizetni a cégregiszter díját. A díjak a következő képen alakulnak:  

 Negyedéves díj: Féléves díj: Éves díj:  
Minimum csomag 8.500 Ft 16.900 Ft 31.750 Ft 
Médium csomag 13.900 Ft 26.500 Ft 50.800 Ft 
Maximum csomag  25.000 Ft 49.700 Ft 95.250 Ft 
A díjaknál bruttó összegek szerepelnek. 

 
Amennyiben az éves díjfizetést vállalja akkor most a 2016-os év utolsó negyedévének díját elengedjük. Így csak a 2017-es évre kell kifizetnie a Cégregisztert.  



 Hogyan tud regisztrálni a Cégregiszterbe? 
 Látogasson el az alábbi címre és töltse ki a Cégregisztrációs adatlapot:   http://www.infodebrecen.hu/regisztracio 
 A regisztrációt követően munkatársunk egy munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy véglegesítse a regisztrációt. Ezt követően a megadott e-mail címre elküldjük a díjbekérőt. A díj beérkezését követően haladéktalanul küldjük a számlát. Ekkor kerül a véglegesített regisztráció is aktiválásra. Ezt követően van módja feltölteni adatokat, de természetesen, ha Önnek úgy kényelmesebb, ebben munkatársunk is szívesen segít.   Maradt még kérdése? 
 Kérem, keressen bátran, szívesen állok rendelkezésre, hogy akár a Cégregiszterről, akár az InfoDebrecenről adjak további információt.  Ne felejtse: ha kimarad, versenyelőnyt ad a konkurenciának! Regisztráljon még ma, szükség esetén mindenben segítünk!  


