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ÉRTÉKESÍTÉS ÉS MARKETING OPTIMALIZÁLÁS 

Vállalkozás versenyképességi gyors átvilágítása és 
tanácsadás: 

139 800,- Ft +ÁFA 
(AKCIÓ: más szolgáltatással való 
együttes megrendelés esetén 
kedvezményes ár: 69 900 Ft + 
ÁFA) 
 

Weboldal 
 
Weboldal készítése WordPress tartalomkezelő rendszer 
segítségével: 
- Tartalomkezelő rendszer telepítése 
- 1 oldal létrehozása ugrópontokkal 
- Kapcsolatfelvételi űrlap létrehozása 
- Előkészített tartalmak feltöltése 
- Ajándék: maximum 2 órás személyes konzultáció, 

marketing tanácsadás 
 
 

117 600 Ft+ÁFA /weboldal 

Webáruház készítése WordPress tartalomkezelő 
rendszer segítségével: 
- Tartalomkezelő és webáruház rendszer telepítése 
- 5 oldal létrehozása  
- Kapcsolatfelvételi űrlap létrehozása 
- Előkészített tartalmak feltöltése és maximum 60 db 

termék feltöltése 
- Bankkártyás fizetés integráció 
- Ajándék: maximum 2 órás személyes konzultáció, 

marketing tanácsadás 
 
 

319 000 Ft+ÁFA /webáruház 

Weboldal összekapcsolása marketing szoftverekkel: 
- Facebook pixel telepítése későbbi célzott 

remarketing kampányok lebonyolításához 
(Facebook hirdetés fiók létrehozásával) 

- Google Analytics követőkód telepítése a 
felhasználók tevékenységének elemzéséhez 

- Google Search Console telepítése a keresőszó 
optimalizáláshoz 

- HotJar hőtérkép telepítése a felhasználói 
aktivitás nyomon követéséhez 

- Vállalkozás regisztrálása Google cégként a 
hatékony keresőoptimalizáláshoz 

GDPR üzenet megjelenítése weboldalon 
 
 

38 400 Ft + ÁFA 

ÜZLETMENET OPTIMALIZÁLÓ, NYERESÉGNÖVELŐ SZOLGÁLTATÁSOK 
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MÉDIAGYÁRTÓ SZOLGÁLTATÁSOK 

Marketing  

  Digitális marketing kampány tervezése és indítása 35 600 Ft + ÁFA  

Célközönségre szabott hirdetési stratégia készítése 
 

23 900 Ft + Áfa 
 

Digitális marketing kampány 

- Hirdetési stratégia készítése 
- Célcsoport elemzés 
- Hirdetések napi szintű után követése 
- Hirdetések folyamatos javítása 
- Elemzések készítése havi szinten 

60 000 Ft + ÁFA / hó-tól 

 

 

 

Videó (reklámfilm, céges image film, project film, konferencia összefoglaló stb.) 
 
Filmforgatás alapdíj (maximum 2 óra): 
- minimum 1 operatőrrel 
- 4K minőségben felár nélkül 

47 900 Ft + ÁFA 
 

 

Drón felvétel készítése (amennyiben a helyszín 
lehetővé teszi) – előzetes egyeztetés alapján, 
maximum 30 perces időtartamban 

-4K minőségben felár nélkül 

47 900 Ft + ÁFA / alkalom 

Filmforgatás kedvezményes napidíj: 
- 1 operatőrrel 
- szükség szerint világító eszközökkel 
- 4K minőségben felár nélkül 

94 800 Ft + ÁFA /nap* (*utazás nélkül 8 
óra) 

Videó felvételek készítése és vágása: 
- 4K minőségű nyersanyag készítése (maximum 4 óra) 
- Videó vágása a felvételek elkészítése után 2 héten 
belül 
- Intro és outro készítése 

 

199 800 Ft + ÁFA 

Hi-tech zöld hátteres stúdió szolgáltatások 
 
Zöld hátteres videó és fotó stúdió hang-, videó-, 
és fénytechnikával alapdíj: 

- maximum 5 órás forgatással 
- fénytechnikával 
- súgógép használattal 
- digitális hangfelvétellel 
- 4K minőségben felár nélkül 

58 900 Ft + ÁFA  
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Rendezvények 

Céges rendezvények online videó közvetítéssel 
külső helyszínen alapdíj (maximum 2 órás 
közvetítéssel): 

- minimum 2 kamera állásból 
- minimum 2 technikussal 
- maximum 2 online csatornán 
- élőben vágott, FullHD minőségű anyag 

rögtön a rendezvény után 

94 800 Ft + ÁFA 

 

Exkluzív céges rendezvények, szakmai 
konferenciák online videó közvetítéssel: 

- előző napon főpróbával 
- technikai megbeszélésekkel 
- minimum 3 kameraállásból 
- minimum 2 technikussal 
- kép a képben funkcióval 
- élőben vágott, FullHD minőségű anyag 

rögtön a rendezvény után 
- maximum 2 online csatornán közvetítve 

597 600 Ft + ÁFA 

 
Felárak: 

- Rendezvény fénytechnika, lézerrel és 
füstgéppel 214 800 Ft + ÁFA 

- Rendezvény hangosítása 
technikussal 319 000 Ft + ÁFA 

 

 

 

  

 

E-learning videófilm készítés 

Zöld hátteres videó és fotó stúdió hang-, videó-, 
és fénytechnikával alapdíj: 
- maximum 5 órás forgatással 
- fénytechnikával 
- digitális hangfelvétellel 
- súgógép használattal 
- 4K minőségben felár nélkül 

58 900 Ft + ÁFA 

Elektronikus tananyagkezelő rendszer 
és a hozzá kapcsolódó tartalmak 
elkészítése:  
- módszertani tanácsadás 
- kurzusmenedzsment rendszer 

kialakítása  
- videós tartalmak és interaktív 

feladatok előállítása, feltöltése 
- bankkártyás fizetés integrációja 

948 000 Ft + ÁFA-tól 

 

  

E-LEARNING TANANYAGGYÁRTÁS ÉS KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁS 
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I. kategória II. kategória III. kategória 

4900 Ft + Áfa / óra / fő 7900 Ft + Áfa / óra / fő 11 800 Ft + Áfa / óra / fő 
Weboldal 

- Tartalom feltöltés weboldalra 

- Weboldal karbantartás 

 - Weboldal fejlesztés 
 

Marketing 

 - Marketing kampányok 
elemzése 

- Scriptek felülvizsgálata 

- Imázsfilm narráció 
szövegírás 

- Fotó utómunkálatok 

- Virtuális séta, 360 fokos 
fotózás 

- Marketing kampány tervezés 

- Marketing szövegírás 

- Személyre szabott üzleti 
képzés 

- Finanszírozási és jogi 
tanácsadás 

 

Videó 

- Videó vágás animáció és 
effektek nélkül 

 - Forgatáson technikai munka 

- Filmforgatókönyv írás 

- Videó animáció készítése és 
effektezés 

- Interaktív videó készítés 

- Online élő közvetítés 

Zöld hátteres stúdió 

  - Stúdió felvételek készítése 
(hang, videó, fotó) 

Rendezvények 

 - Céges rendezvények 
tervezése, szervezése 

 

E-learning 

  - E-learning tananyagfejlesztés 
interaktív feladatok 
fejlesztésével 

Időpontfüggő feláraink 8:00 és 17:00 között: 0% 
17:00 és 22:00 között: 20% 
22:00 és 24:00 között: 50% 
24:00 és 8:00 között: 100% 

Kiszállási díj: Székesfehérvár + 25 km-es körzetén belül 
díjmentes, ezen kívül 240 Ft/km díjon 

 
  

ÓRADÍJAS SZOLGÁLTATÁSAINK 
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Online, offline hirdetési portálokon való megjelenés 

- ingatlanportal.hu-n oldalon megjelenés 

- befektetesiterkep.hu oldalon megjelenés 

- huninvestpro.hu oldalon megjelenés 

- angol nyelvű hirdetés elkészítése  

- külföldi portálokon történő hirdetés feltöltése  

- hazai portálokon történő hirdetés feltöltése 

díjmentes 

díjmentes 

díjmentes 

24 000 Ft + Áfa 

9 900 Ft + Áfa 

9 900 Ft + Áfa 

Digitális megjelenés 

- professzionális képsorozat készítés 

- virtuális séta készítés és alaprajz készítés  

- 3D modell készítés 

- marketing videó készítés  

- weblap készítés  

- drón felvétel  

23 900 Ft + Áfa 

23 900 Ft + Áfa 

18 000 Ft + Áfa 

199 800 Ft + Áfa 

117 600 Ft + Áfa 

47 900 Ft + Áfa 

Marketing kampány 

- célközönségre szabott hirdetési stratégia készítése 

- marketing kampány tervezés és indítás 

23 900 Ft + Áfa 

35 600 Ft + Áfa 

Szakmai támogatás 

- tanácsadás ingatlan felkészítéshez  

- részletes ingatlan és környezet elemzés  

- ingatlan árstratégia értékbecsléssel 

- célcsoportok meghatározása 

- tulajdoni lap és térképszelvény ellenőrzés 

- statikai vizsgálat 

- energetikai tanúsítvány 

- értékesítési konzultáció 4 óra  

47 500 Ft + Áfa 

144 000 Ft + Áfa 

60 000 Ft + Áfa 

12 000 Ft + Áfa 

14 400 Ft + Áfa 

48 000 Ft + Áfa 

  48 000 Ft + Áfa 

ajándék 

Kényelmi szolgáltatás 

- Ingatlan értékesítési képviselet 890 000 Ft + Áfa 

 
Utólagos (legkésőbb 1 éven belüli) fizetés esetén 20% felárral.  
 
Ajánlott marketing kampány költségvetés: 100 000 Ft / hó, mely tartalmazza a hirdetések kezelési 
költségét. 
 

INGATLAN MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉS 
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