Ingatlanközvetítői médiaajánlat
Az Otpotthon.hu és Koltozzbe.hu portálok ingatlanjait havonta több, mint
1,8 millió felhasználó látogatja.
Az Ujotthon.hu a legtöbb új építésű ingatlanfejlesztést tartalmazó portál, 300+ projekt között
kereshetnek látogatóink. Próbáld ki Te is, kérd egyedi ajánlatunkat!
Regisztrálj most!

Hirdess és adj el gyorsan nálunk!
Próbáld ki a több milliós látogatottságú hirdetési portálunkat.
Otpotthon.hu, Koltozzbe.hu

Ujotthon.hu

1,8+ millió
ingatlankereső havonta

25+ ezer havi
új lakás kereső

Több, mint 100 ezer
ingatlanhirdetés
(#2 legtöbb a hazai piacon*)

Legnagyobb lakópark
kínálat: 300+ projekt*

4,7+ millió oldalmegtekintés havonta

100+ ezer
oldalmegtekintés havonta

További részletekért lépj kapcsolatba értékesítő kollégáinkkal:
Rátai Krisztina
+36 70 669 2846
krisztina.ratai@otpotthon.hu
* 2022.június végi adatok szerint

Erdei Csilla
+36 70 657 9814
csilla.erdei@otpotthon.hu

Listingcsomagok
Alap

Plusz

Profi **

Hatályos: 2022. augusztus 24-től

ajánlott
50
hirdetésig

ajánlott
51-200
hirdetésig

ajánlott
200 hirdetés
felett

Havidíj*

6 900 Ft +
ÁFA

12 900 Ft +
ÁFA

23 900 Ft +
ÁFA

Referensek száma

korlátlan

korlátlan

korlátlan

Hirdetés szám

korlátlan

korlátlan

korlátlan

20 db

20 db

20 db

6 000 kredit

12 000 kredit

24 000 kredit

+2 Ft / kredit +
ÁFA

+2 Ft / kredit +
ÁFA

+2 Ft / kredit +
ÁFA

Megjelenés az Otpotthon.hu és
Koltozzbe.hu oldalakon

Feltölthető képek száma / hirdetés
Otpotthon.hu
Koltozzbe.hu
Hirdetéskezelés
(xml feltöltés, áttöltés támogatott)

Kredit a csomagban
(Otpotthon.hu és Koltozzbe.hu oldalon)

Csomagon felüli kredit vásárlás
Saját irodai aloldal, ahol
megtalálható az iroda összes
hirdetése (Otpotthon.hu)
Facebook hirdetési feedben,
lapozó hirdetésben megjelenés
Ujotthon.hu oldalán megjelenés

10 000 Ft / hó + ÁFA-tól

* A feltüntetett havidíjak új megrendelések esetén alkalmazandóak. A jelen díjszabás hatálybalépése előtt
megrendelt szolgáltatások az aktuális díjfizetési időszak végéig változatlan feltételekkel vehetők igénybe.
** Több kreditre lenne szükséged? Kérj egyedi ajánlatot a lenti elérhetőségek egyikén!

További részletekért lépj kapcsolatba értékesítő kollégáinkkal:
Rátai Krisztina
+36 70 669 2846
krisztina.ratai@otpotthon.hu

Erdei Csilla
+36 70 657 9814
csilla.erdei@otpotthon.hu

