
RELEVÁNS FELHASZNÁLÓK EGYSZERŰEN



A Számlázóválasztó.hu egy független számlázóprogram-választó rendszer, amelynek célja, hogy a vállalkozók 

minél egyszerűbben, gyorsabban és célzottabban találhassák meg a számukra leginkább megfelelő számlázót.

Tudjuk, hogy nem minden program való mindenkinek, a túl sok felesleges funkció vagy éppen hiányzó lehetőségek 

azonban csak újabb gondot okoznak a felhasználóknak és problémás ügyfeleket a program fejlesztőjének. Jobb 

lenne ezért, ha mindenki éppen azt a programot használhatná, amelyet éppen az ő igényeire fejlesztettek. Így a 

felhasználó is boldog és elégedett, az ügyfélszolgálattól pedig nem követel extra energiát a problémás esetek 

kezelése.

A számlázóválasztó weboldal 2016-ban indult azzal a céllal, hogy gyors és hatékony segítséget nyújtson a mai, 

modern vállalkozóknak a számlázóprogramok közötti eligazodásban. A weboldal 2018 májusában jelentős 

átalakuláson ment keresztül, új tulajdonossal és új lehetőségekkel bővül tovább. 

Mi a számlázóválasztó?



A vállalkozó számára a megfelelő számlázóprogram megtalálása időrabló és sokszor idegőrlő feladat. 

A Számlázóválasztó.hu erőssége, hogy a legfontosabb szempontok megadásával az oldal megjeleníti az ügyfél 

részére a leginkább releváns szoftvereket, mindezt teljesen díjmentesen. 

Számlázóprogramok számára előnyök:
        Aktívan érdeklődő oldallátogatók 

        Átlátható adatlap partnereink részére

        Akár saját weboldalra átvezető link 

        Releváns érdeklődők 

        Magas látogatottság

Erősségek

Látogatók számára előnyök:
        Gyors

        Ingyenes

        Hatékony és egyszerű programkereső

        Összehasonlító funkció



Célcsoportunkba azok a vállalkozók tartoznak, akik
        cégalapítás előtt állnak, és tájékozódni kívánnak a lehetőségekről,

        most alapítottak vállalkozást és a számukra legjobb számlázó programot keresik,

        meglévő vállalkozások tulajdonosai, akik növekedésük miatt több funkcióval rendelkező számlázót keresnek,

        webáruház tulajdonosok, akik egyszerűbbé szeretnék tenni a számlázási folyamatokat,

        váltás előtt állnak és új programot keresnek a számlázási feladatok ellátásához.

Ezért mit teszünk?
        Folyamatosan dolgozunk az oldal keresőoptimalizálásán.

        Új kampányokat csinálunk időről-időre az oldal népszerűsítéséért.

        Igyekszünk felmérni a felhasználók és a számlázóprogramok igényeit, hogy könnyebben megtalálják egymást.

Célcsoport



Nagy hangsúlyt fektetünk a minél jelentősebb organikus elérésre. 

Látogatottság



látogató

2020. január 1. - 2021. január 5.

releváns
91821

86,5%
új látogató

13,5%
visszatérő
látogató



40 887
kitöltés összesen

2018.01.01. - 2020.12.31.

19 528
2020. január 1 - december 31. között
villámteszt kitöltés



Előfizetési csomagok
 

Saját aloldal

Bemutatkozó (1000 karakter) az egyedi aloldalon funkciólistával

Összehasonlító funkció

Számlázóválasztó teszt 

Saját weboldalra vezető link

Teszt eredményét követő átkattintás díja

Adatlapról történő átkattintás díja

Screenshot megjelenítési lehetőség

Rövid bemutatkozó a Számlázóválasztó teszt eredménye oldalon

Aktuális akció megjelenítési lehetősége (főoldalon és összehasonlítás 
oldalon a logó felett, saját aloldon, teszt eredménye aloldalon)

Egyedi banner a saját aloldalon

Ár megjelenítése

Átkattintási limit beállítása

Medium

 

 

 

 

 

250 Ft/átkattintás

250 Ft/átkattintás

2 darab

 

19 990 Ft/hó

Premium

 

 

 

 

 

250 Ft/átkattintás

250 Ft/átkattintás

4 darab

 

 

29 990 Ft/hó

Click Smart

 

 

 

 

 

350 Ft/átkattintás

350 Ft/átkattintás

2 darab

 

 

9 900 Ft/hó

Click

 

 

 

 

 

350 Ft/átkattintás

350 Ft/átkattintás

2 darab

 

 

2 000 Ft/hó



Funkciók
 

Aktuális akció 
megjelenítési 
lehetősége
(főoldalon és 
összehasonlítás 
oldalon a logó 
felett, saját aloldon, 
teszt eredménye 
aloldalon)

 

Számlázóprogram aloldala

Teszt eredménye megjelenés
Logó   Rövid bemutatkozás   Átvezető link   Ár

Aktuális akció

Egyedi saját banner

Aktuális akció

Logó

Bemutatkozószöveg

Screenshot

Átvezető link

Ár

Funkciólista



MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK
HIRDETŐK SZÁMÁRA

Számlázóválasztó.hu



SZV000 Főoldal 00

200 Ft/átkattintás
300 Ft/átkattintás
800 Ft/átkattintás

Átvezetés a villámteszt oldalra
Átvezetés a számlázó program profil oldalára

Egyedi link megadása

Asztali nézet: 
600x400px tartalom 2000 x 668px egyedi háttérszín

Mobil nézet: 
1080x1080px tartalom 1080 x 1920px egyedi háttérszín

Egyedi gomb felirat

Banner hirdetések



SZV001 Főoldal 01 125.000 Ft/hét
730x200px asztali nézet 510x300px mobil nézet

SZV002 Főoldal 02 125.000 Ft/hét
730x200px asztali nézet 510x300px mobil nézet

Banner hirdetések



Banner hirdetések
SZV003 Összehasonlítás aloldal 55.000 Ft/hét

730x200px asztali nézet 510x300px mobil nézet



SZV004 Blog 01 95.000 Ft/hét
730x160px asztali nézet 510x300px mobil nézet

SZV005 Blog 02 95.000 Ft/hét
730x160px asztali nézet 510x300px mobil nézet

SZV006 Blogcikkek (hirdetésrotáció) 35.000 Ft/hét
A blogcikkek összes szabad helyen megjelenik, 
amely nincs fixen kibérelve.
730x160px asztali nézet 510x300px mobil nézet

Banner hirdetések



Banner hirdetések
SZV007 Hirdetésrotáció minden szabad helyen 65.000 Ft/hét

A weboldalon az összes szabad helyen megjelenik, 
amely nincs fixen kibérelve.
(Főolda. 1-2, Öszzehasonlítás aloldal, Blog 1-2, blogcikkek)

730x160px asztali nézet 510x300px mobil nézet



SZV008 Teszt eredménye oldal kiemelt hirdetés 165.000 Ft/hét
Az eredmény aloldalon kiemeltként, első pozícióban jelenik meg.

Függetlenül a teszben kitöltött adatoktól.

Számlázóprogram profilja alapján 

(logó, rövid leírás, ár, link a számlázóprogram oldalára)

A számlázóprogramok egy hónapban csak egyszer vehetik igénybe.

Kiemelt hirdetés



SZV009 Blogcikk  190.000 Ft

SZV010 Blogcikk  
+ 1 hétig fix Banner a cikknél

225.000 Ft

730x160px asztali nézet 510x300px mobil nézet

SZV011 Blogcikk  
Banner fix banner a cikknél

425.000 Ft

730x160px asztali nézet 510x300px mobil nézet

PR megjelenés



Köszönöm a figyelmet!
Barasits András
0630 631 2646
info@szamlazovalaszto.hu

A feltüntetett árak alanyi adómentesek.



szamlazovalaszto.hu


