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BEMUTATKOZÁS

A jövőt nem csak meg tudjuk tervezni, hanem meg is tudjuk valósítani! Ezért a MobilGO magasan piacvezető a vállalkozások 
digitalizálásában. Az elmúlt években bizonyítottuk, hogy a vállalkozásoknak szükségük van arra, hogy on-line is elérhetőek legyenek. 
Ezt a tényt bizonyítja a MobilGO weboldal és alkalmazás kiemelkedően magas felhasználói tábora. 
 
Az a vállalkozás, amely nem szerepel a MobilGO-ban, az versenyhátrányba kerül azokkal szemben, akik már az on-line térben is 
elérhetőek több millió ember számára. Ezért azt a célt tűztük ki a kkv-fejlesztési stratégiánkban, hogy Magyarországon egyetlen egy 
vállalkozás se kerüljön versenyhátrányba.

Elképzelésünk összhangban van az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (lnterKon) eredményei alapján 
a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Program néven kihirdetett 2012/2015. (XII. 29.) számú Kormány határozattal (Magyar 
Közlöny, 2015. december 29.) és az MNB Versenyképességi programjával, hogy a hazai gazdaság fenntartható módon felzárkózzon a 
legfejlettebb nemzetgazdaságok közé.

A MobilGO digitális turizmus-fejlesztési stratégiájával Magyarország elfoglalhatja méltó helyét a világ turizmusában, mert nem csak 
a hazai felhasználóknak nyújt segítséget ahhoz, hogy az alkalmazással innovatív, on-line formában találjanak meg egy vállalkozást, 
hanem a külföldi turistáknak anyanyelvükön is lehetőséget ad erre Magyarországon tartózkodásuk alatt.

CÉLCSOPORT
(Google Analytics, 2012-2021.12)

Korosztály
18-44 ÉVES

Mobil Asztali Esomar AB

75%

25%

70% 52%
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A MOBILGO APPLIKÁCIÓ SZÁMOKBAN
Google Analytics, 2012-2021.12.

28
Országban

24
Nyelven

25 193 104+
Oldalmegtekintés

910 000+
Vállalkozás

1 906 747+
Felhasználó
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FŐOLDALI IKON FŐOLDALI IKONOK UTÁNI BANNEREK

Megjelenés:       mobilon         tableten

Országos
 Napi  75.000 Ft
 Heti  450.000 Ft
 Havi  1.990.000 Ft

 Megye/Kerület* Országos
 Napi  95.000 Ft  995.000 Ft
 Heti  495.000 Ft  6.495.000 Ft
 Havi  1.955.000 Ft  24.995.000 Ft

• Szolgáltatások a közelben
• Kategóriák
• Menetrendek
• Cégkereső
• Termékek
• Látnivalók
• MLSZ pályák
• Nemzeti Dohányboltok
• Postakereső
• Közigazgatás
• Ivókutak
• Nyilvános Wc
• Benzinkutak
• Lottózók magyarországon

A megjelenés egyszerre az összes 
menüpontra értendő:

Megjelenés:       mobilon         tableten
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KÖRÜLÖTTEM KIEMELÉS

Szűkítés nélküli Kategóriára szűrt

Napi 9.950 Ft 4.500 Ft

Heti 45.000 Ft 24.500 Ft

Havi 145.000 Ft 99.450 Ft

ALKATEGÓRIÁN BELÜLI KIEMELÉS

 Megye/Kerület*  Országos

 Napi  4.950 Ft  9.950 Ft

 Heti  29.500 Ft  49.500 Ft

 Havi  99.450 Ft  149.500 Ft

Megjelenés:       mobilon         tableten Megjelenés:       mobilon         tableten         PC-n
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ORSZÁGOS MEGYEI/KERÜLETI

 GARANTÁLJUK A MEGJELENÉST

100 ezer GARANTÁLT megjelenés  2.525.000 Ft

250 ezer GARANTÁLT megjelenés  5.997.500 Ft

500 ezer GARANTÁLT megjelenés  11.247.500 Ft

1 millió GARANTÁLT megjelenés  22.297.500 Ft

 GARANTÁLJUK A MEGJELENÉST

50 ezer GARANTÁLT megjelenés  1.247.500 Ft

100 ezer GARANTÁLT megjelenés  2.525.000 Ft

250 ezer GARANTÁLT megjelenés  5.997.500 Ft

500 ezer GARANTÁLT megjelenés  11.247.500 Ft

ALULRÓL FELJÖVŐ CÉLZOTT MEGJELENÉS
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TELEPÜLÉSI EURÓPAI UNIÓ TERÜLETÉN

 GARANTÁLJUK A MEGJELENÉST

10 ezer GARANTÁLT megjelenés  252.500 Ft

25 ezer GARANTÁLT megjelenés  562.500 Ft

50 ezer GARANTÁLT megjelenés  997.500 Ft

100 ezer GARANTÁLT megjelenés  1.862.500 Ft

 GARANTÁLJUK A MEGJELENÉST

1 millió GARANTÁLT megjelenés  25.250.000 Ft

2 millió GARANTÁLT megjelenés  49.750.000 Ft

5 millió GARANTÁLT megjelenés  124.750.000 Ft

10 millió GARANTÁLT megjelenés  247.250.000 Ft
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ORSZÁGOS MEGYEI/KERÜLETI

 GARANTÁLJUK A MEGJELENÉST
100 ezer GARANTÁLT megjelenés  2.525.000 Ft
250 ezer GARANTÁLT megjelenés  5.997.500 Ft
500 ezer GARANTÁLT megjelenés  11.247.500 Ft
1 millió GARANTÁLT megjelenés  22.497.500 Ft

 GARANTÁLJUK A MEGJELENÉST
50 ezer GARANTÁLT megjelenés  1.247.500 Ft

100 ezer GARANTÁLT megjelenés  2.525.000 Ft
250 ezer GARANTÁLT megjelenés  5.997.500 Ft
500 ezer GARANTÁLT megjelenés  11.247.500 Ft

FENTRŐL LEJÖVŐ CÉLZOTT MEGJELENÉS
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TELEPÜLÉSI EURÓPAI UNIÓ TERÜLETÉN

 GARANTÁLJUK A MEGJELENÉST
10 ezer GARANTÁLT megjelenés  252.500 Ft
25 ezer GARANTÁLT megjelenés  562.500 Ft
50 ezer GARANTÁLT megjelenés  997.500 Ft

100 ezer GARANTÁLT megjelenés  1.862.500 Ft

 GARANTÁLJUK A MEGJELENÉST
1 millió GARANTÁLT megjelenés  15.250.000 Ft
2 millió GARANTÁLT megjelenés  49.750.000 Ft
5 millió GARANTÁLT megjelenés  124.750.000 Ft

10 millió GARANTÁLT megjelenés  247.250.000 Ft
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A kiemeléseknél az első helyek egyikét garantáljuk, nem konkrétan 
az első, második illetve a harmadik helyet, hanem ezen belül egyet, 
a felhasználóhoz mérten kerülnek rendezésre a kiemelések.

A bannerre kattintva egy tetszőleges mobilbarát link tölthet be. 

A bannerek 2048x640 pixel méretben és JPG vagy PNG 
formátumban kérjük eljuttatni szerkesztőségünkhöz az 
info@mobilgo.eu e-mail címre a cég nevét és a kapcsolat tartó
elérhetőségeit kérjük tüntesse fel az emailben.

A videó banner felár mértéke 150%.

MEGJELENÉS
1 kép és 180 karakter szöveg + kattintható link

INFORMÁCIÓK A FENTRŐL LEJÖVŐ ÉS 
ALULRÓL FELJÖVŐ MEGJELENÉSEKHEZ

TÖBB HIRDETÉS UGYANAZON A HELYEN
Ilyenkor a rendszer véletlen szerűen (random) jeleníti meg a 
hirdetéseket.

MEGJELENÉS IDŐ INTERVALLUMA
A megvásárolt fentről lejövő megjelenések korlátlan ideig
felhasználhatóak.

Áraink listaárak, azaz nem tartalmazzák a kedvezményeket és az áfát.

EGYÉB HIRDETÉSI INFORMÁCIÓK

MEGYEI/KERÜLETI
A megyei egy megyére vonatkozik, a kerületi
pedig Budapesten kerületenként értendő.
Több megyében/kerületben való megjelenésre is van lehetőség,
ekkor értelemszerűen az árak többszőr értendőek.

TELEPÜLÉSI
Több településen való megjelenésre is van lehetőség, ekkor érte-
lemszerűen az árak többszőr értendőek.



990.000 Ft/év
+Áfa (1.257.300 Áfával)

- Körzet beállítás: Korlátlan (Teljes EU) 
- Megjelenés a MobilGO, iOS és Android applikációban
- Megjelenés a mobilgo.eu weboldalon 
- Megjelenés a Google találati listájában
- Egyedi elérés (pl.: mobilgo.eu/cégnév) 
- Megjelenését folyamatosan a kor igényeinek fejlesztjük
- Ügyfélkapu (belépve bármikor menedzselheti megjelenését)
- Megadható álláshirdetések (990 db)
- Bemutatkozás
- +2 menü (pl.: Munkáink, egyéb munkáink)
- Rövid leírás
- Szlogen 
- Cég alapításának éve

- Referenciák megadása 
- Nyitva tartás megadása
- Cég címe és elérhetősége (telefonszám, email cím, weblap cím)
- Cím megjelenítése térképen és útvonaltervezés cégéhez
- Címkék / keresőszavak (99 db) (pl.: pizza, autó, telefon)
- Profilkép, Borítókép 
- A találati listákban nagyobb borítókép (hogy kiemelkedjen vállalkozása)
- Adatlapján megnövelt méretű borítókép (a jobb összhatásért) 
- 360° Panoráma kép (99 db)
- Képfeltöltés (990 db)
- Mappák a képeknek (99 mappa)
- Videó feltöltés (99 db) 

- Termékek felvétele (990 db)
- Webáruház üzemeltetése (fix áron, jutalék nélkül)
- Akciók (megadhatja aktuális akcióit 990 db)
- Képfeltöltés (termékekről, akciókról 990 db/termék)
- Díjak 
- Elfogadott utalványok megadása (pl.: sodexo, erzsébet utalvány)
- Termékek felvétele kategóriák szerint (990 kategória / 990 termék)
- Bankkártyás fizetési lehetőség megadása
- Kiemelési lehetőség
- Megadható kategóriák (20 db) 
- 20 ezer megyei felülről lejövő célzott megjelenés
- Promóciós képek

- Körzet beállítás: Korlátlan (Teljes EU) 
- Megjelenés a MobilGO, iOS és Android applikációban
- Megjelenés a mobilgo.eu weboldalon 
- Megjelenés a Google találati listájában
- Egyedi elérés (pl.: mobilgo.eu/cégnév) 
- Megjelenését folyamatosan a kor igényeinek fejlesztjük
- Ügyfélkapu (belépve bármikor menedzselheti megjelenését)
- Megadható álláshirdetések (10 db)
- Bemutatkozás
- +1 menü (pl.: Munkáink)
- Rövid leírás
- Szlogen 

- Cég alapításának éve
- Referenciák megadása 
- Nyitva tartás megadása
- Cég címe és elérhetősége (telefonszám, email cím, weblap cím)
- Cím megjelenítése térképen és útvonaltervezés cégéhez
- Címkék / keresőszavak (5 db) (pl.: pizza, autó, telefon)
- Profilkép, Borítókép 
- A találati listákban nagyobb borítókép (hogy kiemelkedjen vállalkozása)
- Adatlapján megnövelt méretű borítókép (a jobb összhatásért) 
- 360° Panoráma kép (1 db)
- Mappák a képeknek (10 mappa)
- Képfeltöltés (30 db)

- Videó feltöltés (1 db)
- Termékek felvétele (30 db)
- Webáruház üzemeltetése (eladásai után %-ot számítunk fel)
- Akciók (megadhatja aktuális akcióit 30 db)
- Képfeltöltés (termékekről, akciókról 3 db/termék)
- Díjak 
- Elfogadott utalványok megadása (pl.: sodexo, erzsébet utalvány)
- Termékek felvétele kategóriák szerint (3 kategória / 10 termék)
- Bankkártyás fizetési lehetőség megadása
- Kiemelési lehetőség
- Megadható kategóriák (5 db)
- Promóciós képek

- Körzet beállítás: Korlátlan (Teljes EU) 
- Megjelenés a MobilGO, iOS és Android applikációban
- Megjelenés a mobilgo.eu weboldalon 
- Megjelenés a Google találati listájában
- Egyedi elérés (pl.: mobilgo.eu/cégnév) 
- Megjelenését folyamatosan a kor igényeinek fejlesztjük
- Ügyfélkapu (belépve bármikor menedzselheti megjelenését)
- Megadható álláshirdetések (3 db)
- Bemutatkozás
- Rövid leírás
- Szlogen

- Termékek felvétele (3 db)
- Webáruház üzemeltetése (eladásai után %-ot számítunk fel)
- Akciók (megadhatja aktuális akcióit 3 db)
- Képfeltöltés (termékekről, akciókról 1 db/termék)
- Díjak 
- Elfogadott utalványok megadása (pl.: sodexo, erzsébet utalvány)
- Bankkártyás fizetési lehetőség megadása
- Kiemelési lehetőség
- Megadható kategóriák (3 db)
- Promóciós képek

- Bemutatkozás
- Rövid leírás
- Cég alapításának éve
- Nyitva tartás megadása
- Cég címe és elérhetősége (telefonszám, email cím, weblap cím)
- Cím megjelenítése térképen és útvonaltervezés cégéhez

- Címkék / keresőszavak (3 db) (pl.: pizza, autó, telefon)
- Profilkép, Borítókép
- Adatlapján megnövelt méretű borítókép (a jobb összhatásért)
- Webáruház üzemeltetése (eladásai után %-ot számítunk fel)
- Megadható kategóriák (2 db)
- Promóciós képek

- Címkék / keresőszavak (1 db) (pl.: pizza, autó, telefon)
- Profilkép, Borítókép
- Webáruház üzemeltetése (eladásai után %-ot számítunk fel)
- Megadható kategóriák (1 db)

199.000 Ft/év
+Áfa (252.730 Áfával)

89.000 Ft/év
+Áfa (113.030 Áfával)

59.000 Ft/év
+Áfa (74.930 Áfával)

29.000 Ft/év
+Áfa (36.830 Áfával)

- Cég alapításának éve
- Referenciák megadása 
- Nyitva tartás megadása
- Cég címe és elérhetősége (telefonszám, email cím, weblap cím)
- Cím megjelenítése térképen és útvonaltervezés cégéhez
- Címkék / keresőszavak (4 db) (pl.: pizza, autó, telefon)
- Profilkép, Borítókép
- Adatlapján megnövelt méretű borítókép (a jobb összhatásért)
- Képfeltöltés (6 db)
- Videó feltöltés (1 db)

- Körzet beállítás: Országos 
- Megjelenés a MobilGO, iOS és Android applikációban
- Megjelenés a mobilgo.eu weboldalon 
- Megjelenés a Google találati listájában 
- Megjelenését folyamatosan a kor igényeinek fejlesztjük
- Ügyfélkapu (belépve bármikor menedzselheti megjelenését)

- Ügyfélkapu (belépve bármikor menedzselheti megjelenését)
- Rövid leírás 
- Nyitva tartás megadása
- Cég címe és elérhetősége (telefonszám, email cím, weblap cím)
- Cím megjelenítése térképen és útvonaltervezés cégéhez

- Körzet beállítás: Országos 
- Megjelenés a MobilGO, iOS és Android applikációban
- Megjelenés a mobilgo.eu weboldalon 
- Megjelenés a Google találati listájában 
- Megjelenését folyamatosan a kor igényeinek fejlesztjük
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(teljes Európa)
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FŐOLDAL
CÉGKERESŐ

WEBOLDALI BANNEREK

TERMÉKKERESŐ

 Országos
 Napi  375.000 Ft
 Heti  2.497.500 Ft
 Havi  9.747.500 Ft

A Banner megjelenések árai a három menüpontra együtt értendőek.



MOBILGO.EU
info@mobilgo.eu

+36 34 333 111

 
MobilGOeu

A változtatás jogát fenntartjuk. Az ajánlatban felhasznált képek illusztrációk. 
Az ajánlatban szereplő hirdetési árakat a MobilGO látogatottsági adatai alapján határoztuk 
meg, amit a MobilGO-tól független amerikai székhelyű Alphabet Inc. Google Analytics* mér. 
A MobilGO látogatottsági adatai az ötödik oldalon láthatóak.

*Google Analytics (GA) a Google szolgáltatása, ami a weboldal látogatóiról készít és 
prezentál részletes statisztikát.
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Az árak listaárak, azaz nem tartalmazzák a kedvezményeket és az áfát.

Magyarország egyik kedvenc turisztikai applikációja! A környék valamennyi vállalkozása egy helyen digitális formában! 

Jó helyekre visz,           turisztikai tartalmak! Menetrendek (Hajózás, Kisvasút és Libegők)

Mindig kéznél van és folyamatosan a kor igényeinek fejlesztjük! A jövőt nem csak meg tudjuk tervezni, hanem meg is tudjuk valósítani! 

100% magyar tulajdon és munkahely! 100%-ban Magyarországon fejlesztett termék! 


