
KREATÍV HIRDETÉSEK  DÍJSZABÁSA
2019. ÁPRILIS 15-TŐL VISSZAVONÁSIG

BAZÁROK                         20990 FT*
• Igény szerint 2, 3, vagy 4 termékes bazár kreatívjának elkészítése
• 24 órás, támogatott Facebook-kampány a Minipiac Facebook oldalán
• Megjelenés a Minipiacon, illetve a Minipiac Facebook és Instagram oldalán
• A leírásban a Partner Minipiac aloldalára irányító direkt linkek feltüntetése
• A bazárban szereplő termékek feltöltése a Minipiac Facebook boltjába

* Az oldalon szereplő árak, bruttó árak, tartalmazzák az ÁFA-t. 
   Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

MAGAZINOS  TÖRDELÉSŰ BAZÁROK                    27 990 FT*
• Maximum 8 termékes bazár kreatívjának elkészítése
• 24 órás, támogatott Facebook-kampány a Minipiac Facebook oldalán
• Megjelenés a Minipiacon, illetve a Minipiac Facebook és Instagram oldalán
• A leírásban a Partner Minipiac aloldalára irányító direkt linkek feltüntetése
• A bazárban szereplő termékek feltöltése a Minipiac Facebook boltjába

* Az oldalon szereplő árak, bruttó árak, tartalmazzák az ÁFA-t. 
   Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

NAPI FAVORIT                    13990 FT*
• 1 termékes bazár kreatívjának elkészítése
• 24 órás, támogatott Facebook-kampány a Minipiac  Facebook oldalán
• Megjelenés a Minipiacon, illetve a Minipiac Facebook és Instagram oldalán
• A leírásban a Partner Minipiac aloldalára irányító direkt linkek feltüntetése
• A bazárban szereplő termékek feltöltése a Minipiac Facebook boltjába

* Az oldalon szereplő árak, bruttó árak, tartalmazzák az ÁFA-t. 
   Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

PR CIKK, AJÁNLÓ                    29990 FT*
• A Partner bemutatása, termékeinek, boltjának, szolgáltatásának ajánlója pr cikk  
formájában a minimag.hu felületén
• A Partner maximum 5 termékfotójának megjelenése a pr cikkben
• 24 órás, támogatott Facebook-kampány a Minipiac Facebook oldalán
• A leírásban a Partner Minipiac aloldalára irányító direkt linkek feltüntetése

* Az oldalon szereplő árak, bruttó árak, tartalmazzák az ÁFA-t. 
   Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK, AKCIÓK                    13 990 FT*
• A Partner aktuális eseményének/akciójának megjelenítése a Minipiac felületein
• Kreatív készítése az eseményről/akcióról
• 24 órás, támogatott Facebook-kampány a Minipiac Facebook oldalán
• A leírásban a Partner oldalára, illetve a Partner Minipiac aloldalára irányító direkt linkek feltüntetése

* Az oldalon szereplő árak, bruttó árak, tartalmazzák az ÁFA-t. 
   Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

SZOLGÁLTATÁS, CÉGBEMUTATÁS                    13 990 FT*
• Kreatív készítése, melyben a Partner szolgáltatását mutatjuk be.
• 24 órás, támogatott Facebook-kampány a Minipiac Facebook oldalán
* Az oldalon szereplő árak, bruttó árak, tartalmazzák az ÁFA-t. 
   Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A kreatív hirdetések díjszabásában szereplő árak kizárólag a Minipiac partnerei számára érvényesek. Azoknak a
cégeknek, akik nem partnereink, egyedi díjszabás ellenében van lehetőségük kreatív hirdetések rendelésére.
Bővebb infó: minipiac@minipiac.hu


