
„Nyári nyelvi táborok” 
ingyenes és akciós hirdetési csomagok a NyelvBirodalom.hu által értékesített felületeken 

Az akciós megjelenés időtartama: 2016. április 15. – 2016. augusztus 15.1 

Mit tartalmaznak a csomagok? Ingyenes Extra  

1 Megjelenés a NyelvBirodalom minden oldalán!   

 Portálunk minden oldalán a bal szélső hasáb felső részén a Nyári nyelvi 
táborok dobozban (a Bejelentkezés doboz alatt lesz) megjelenik a Te táborod 
neve is2, közvetlen linkkel a táborod honlapjára.3 

-  

2 Megjelenés a Nyelvoktató Adatbázisban!   
 Ingyen regisztrálhatsz a Nyelvi táborok gyermekeknek kategóriában, és mi 

közzétesszük a fontosabb adataidat és az elérhetőségedet Adatbázisunkban. 
  

 Az akció időtartama alatt (4 hónapon át) kiemelt megjelenést kapsz az 
Adatbázisban. A Te nyelvi táborod az Adatbázis nyitóoldalán is megjelenik 
feltűnő grafikus kiemeléssel, a találati listákon pedig mindig felülre kerül (a 
többi kiemelt nyelvoktatóval random sorrendben). Megjelenik a feltöltött kép 
is, a Részletes bemutatkozás mezőben pedig Te fogalmazhatod szabadon a 
bemutatkozás szövegét. Már 40 nyelvi tábort hirdetnek nálunk, legyél Te a 
kiemeltek között! 

-  

3 Kiemelt, színes menüpont a főmenüben   
 „Nyári táborok 2016” néven, feltűnő megjelenéssel a főmenüben egy külön 

menüpontot teszünk ki az akció ideje alatt, mely az Adatbázisunkba regisztrált 
nyári táborokhoz vezet. Aki Extra csomagot rendel, annak tábora az 
Adatbázisban a lista tetején jelenik meg! 

  

4 Megjelenés a hírlevelekben!   

 
Hírleveleinkben felhívjuk az olvasók figyelmét a Nyelvoktató Adatbázisunkra. 
Az akció ideje alatt a Nyelvi tábor gyerekeknek kategóriát külön belinkeljük 
hírleveleinkben. 

  

 
Az akció ideje alatt hírleveleinkben a Te táborod név szerint kiemelve is 
megjelenik2, közvetlen linkkel táborod honlapjára.3 -  

5 Megjelenés a táborajánló PR-cikkben!   
 Külön PR-cikket teszünk közzé a nyári táborok lehetőségeiről és előnyeiről, 

melynek bevezetője megjelenik a portál főoldalán. A cikk végén a Te táborod 
neve is megjelenik, közvetlen linkkel táborod honlapjára.3  

-  

6 Ajánlás a közösségi oldalainkon!   
 Facebook, Google+ és Twitter oldalainkon felhívjuk a követőink figyelmét a 

Nyelvoktató Adatbázis nyelvi táboraira. 
  

 A csomag bruttó ára: 0 Ft 8800 Ft 
 

1
 Ha 2016.04.14-ig megrendeled a csomagokat és az összeg is megérkezik NyelvBirodalom.hu számlájára, akkor 4 hónapon át 

igénybe veheted az akciós hirdetési lehetőségeket. Ha csak 2016. április második felében vagy még később rendeled meg, akkor 
annyival rövidebb ideig veheted igénybe az akciós csomagokat, az ár NEM csökken időarányosan!

 
A hirdetés a hiánytalan összeg 

beérkezését követő munkanapon jelenik meg a portálon, leghamarabb 2016. április 15-én. (Az Adatbázisban az ingyenes 
alapmegjelenést akár aznap jóváhagyjuk, a megjelenés pedig korlátlan idejű.) Az akciós hirdetési lehetőségek legkésőbb 
2016.08.15-én megszűnnek. Amennyiben kéred, vagy ha már aktualitását vesztette, ennél hamarabb is levesszük a hirdetésedet. 

 

2
 Gyorsaké az elsőség: Az 1., 4. és 5. pont esetében azok a táborok szerepelnek felül, akik befizetése hamarabb érkezik meg 

NyelvBirodalom.hu bankszámlájára.  
3
 Ha nincs saját honlapod, akkor a Nyelvoktató Adatbázisban található adatlapodat linkeljük be. Ha ott nem szerepelsz, akkor 

nem tudjuk megjeleníteni a hirdetésedet. A Nyelvoktató Adatbázisban való megjelenést a portálon közzétett és mindenkor 
érvényes Felhasználási Feltételek szabályozzák. 
Hogyan rendelheted meg a csomagokat:  
- Ingyenes csomag: Jelentkezz a Nyelvoktató Adatbázisba az online űrlap kitöltésével: 
http://www.nyelvbirodalom.hu/nyelvoktato-adatbazis/jelentkezes 
- Extra csomag: Jelentkezz a Nyelvoktató Adatbázisba az online űrlap kitöltésével, majd töltsd ki és küldd el a „Nyári nyelvi 
táborok akciós hirdetési csomagok” megrendelőlapot a hirdetes@nyelvbirodalom.hu címre! 
Ha már szerepel táborod az Adatbázisban, akkor nem kell újra kitölteni az online jelentkezési űrlapot.
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