
HIRDETÉSI ÁRAK  (Ft+Áfa / hó) 

Típus Méret (pixel) Hírportál Alportálok lap.hu/tlap.hu* 

Szuperbanner 920 x 110 190 000 Ft     

Billboard banner 300 x 300 240 000 Ft 70 000 Ft   

Vertical banner 
jobb oldalon - 120 x 240 180 000 Ft 40 000 Ft   

bal oldalon - 120 x 240 150 000 Ft 30 000 Ft   

Billboard banner 214 x 200    30 000 Ft 

RSS box ** Karrier rovatban 150 x 300   100 000 Ft / ÉV   

Álláshirdetés 
Álláskeresıknek   INGYENES   

Munkáltatóknak   2 000 Ft / állás   

* Szerkesztett lap.hu és tlap.hu-s oldalaink:   
                        allvanyrendszerek.lap.hu, raktartechnika.lap.hu, raktartechnika.tlap.hu, allvany.tlap.hu, vonalkodtechnika.tlap.hu 
 
** RSS box 150*300 / CSAK INTÉZMÉNYEKNEK   korlátlan számú képzés elhelyezésére 
 

Mennyiségi kedvezmények 
a hirdetési csomagok 
nettó értéke alapján: 

300 000 – 500 000 Ft között 10 % 

500 000 – 1 000 000 Ft között 15 % 

1 000 000 Ft felett 20 % 

A fentiektıl eltérı formátumok és megoldások 
árai egyedi egyeztetést igényelnek. 
 
Média és PR ügynökségek részére egyedi megol-
dásokat és kedvezményeket tudunk biztosítani! 
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Hirdetés megrendelésének menete: 
1.)  E-mail küldése az info@logportal.hu címre a megrendelni kívánt szolgáltatás megnevezésével. 

2.)  Felvesszük a kapcsolatot Önnel és elkészítjük az Ön számára legmegfelelıbb ajánlatot, kiállítjuk a megrendelılapot a kívánt szolgáltatásokra. 
3.)  Ön aláírja a megrendelıt, és visszaküldi  e-mailben. 
     Ekkor kiállítjuk a számlát, melyet szintén e-mailben pdf. formátumban eljuttatunk, ez alapján kérjük kiegyenlíteni a megrendelés összegét. 
4.)  A jóváírást követıen postázzuk az eredeti számlát, és indul a megrendelt szolgáltatás. 
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TÁMOGATÓI AJÁNLAT 

Arany fokozat   1 500 000 Ft / év 

  minden oldalon logó elhelyezése külön boxban, 

  hírek/események/ PR  /állás stb. megjelentetése, 

  LogPortál által szervezett rendezvényen történı ingyenes megjelenés, 

  LogPortál elektronikus magazinjában 1/1 oldalas megjelenés 

      

Ezüst fokozat   900 000 Ft / év 

  minden oldalon logó elhelyezése külön boxban, 

  hírek/események/ PR  /állás stb. megjelentetése, 

  LogPortál elektronikus magazinjában 1/2 oldalas megjelenés 

      

Támogató szervezet 500 000 Ft / év 

  minden oldalon logó elhelyezése külön boxban, 

  egyesületi/szervezeti saját rovat indítása 

  hírek/események/ PR /képzés/ állás stb. megjelentetése 

  LogPortál elektronikus magazinjában cikk megjelentetése 

TAGSÁGI RENDSZER ÉS DÍJAK 
      

Logoló magánszemélyek részére ingyenes 

    

LPTag*** cégek /intézmények részére 120 000 Ft / év 

    

Megjegyzés: A tagság ideje a regisztrációtól számított egy év. 

*** LpTagság magában foglalja:  rovatszponzoráció-azaz saját rovat indíthatósága, PR hír feltöltése, RSS box megjelentetése, tudakozó-
ban való kiemelt megjelenés,3 hónapig történı ingyenes kipróbálása az online fuvarbörzének, álláshirdetés feltöltése, rendezvények feltöl-
tése LogPortál elektronikus magazinjában cikk elhelyezése, napi friss hírekrıl hírlevélben való értesülés. 


