Kiemelt Hirdetés Megrendelőlap – TiszafuredAllas.hu
Megrendelő:

Szolgáltató:
Cég neve:

IT-Nav Hungary Kft.

Neve:

Címe:

3300 Eger, Hatvani kapu tér 8.
3/21.

Számlázási címe:

Adószáma:

14403097-2-10

Levelezési címe:

Bankszámla
száma:

OTP Bank 11705998-21281813

Adószáma:

Telefon:

+ 36 36 317 998
+ 36 20 5800 489

Bankszámla száma:

Fax:

+ 36 36 317 998

Telefon / Fax:

E-mail cím:

info@tiszafuredallas.hu

E-mail cím:

Kapcsolattartó:

Juhász Péter

Kapcsolattartó:

Megjelenési hely:

TiszafuredAllas.hu

Hirdetés típusa:

kiemelt hirdetés

Kiemelt
hirdetések
1db
1db
1db
2db
2db
2db

Hirdetési
időszak
1 hét
2 hét
3 hét
1 hét
2 hét
3 hét

Hirdetés
díja
7.500,-ft
12.500,-ft
15.000,-ft
15.000,-ft
22.500,-ft
27.500,-ft

Weboldal
kiemelés
+
+
+
+
+
+

Facebook.
kiemelés
+
+
+
+

3db

1 hét

22.500,-ft

+

-

3db
3db
Egyedi

2 hét
3 hét

Hírlevél küldés
+
+
-

30.000,-ft
+
+
35.000,-ft
+
+
+
4 vagy több hirdetés és több oldal esetén egyedi árajánlat kérés alapján.

*Kiemelendő hirdetés(ek) címe, pozíció(k)
megnevezése:
Hirdetés kiemelés kezdete:

Hirdetés kiemelés vége:

**„Kedvenc állásajánlat!” extra főoldali hirdetés.
A kiemelés díja: +15.000,- ft +áfa / 1 hét.

Megrendelem:  1 hét  2 hét  3 hét időszakra.

*A kiemelt álláshirdetés a középső tartalmi részben, mindig a normál hirdetések fölött jelenik meg. A kiemelt hirdetés sárga háttérrel és fekete
szöveggel rendelkező címkét kap. Ha minimum 3 hétre rendel kiemelt hirdetést, ajánlata kiküldésre kerül az álláskereső hírlevél feliratkozóink
részére is (több mint 1000) és a facebook.com/tiszafuredallasfacebook oldalon is kiemelést és gyakoribb megjelenést, megosztást biztosítunk!Az
oldalon történő 40 napon belüli első normál megjelenés az álláskeresők és az álláskínálók részére egyaránt díjmentes. Egy pozíciót tilos 40 napon
belül kétszer meghirdetni, egy hirdetésen belül egy pozíciót lehet meghirdetni, a meghirdetett pozíció 40 napon belül nem módosítható.

Kérjük a kitöltött és aláírt megrendelőlapot e-mailben vagy faxon szíveskedjenek visszaküldeni!
Fax: +36 36 317 998; E-mail: info@tiszafuredallas.hu
Megrendelő aláírásával elfogadja az IT-Nav Hungary Kft. Általános Szerződési feltételeit (http://www.it-nav.hu/aszf.html).
Egyéb kérdés, árajánlat kérés esetén hívja az alábbi számot: 0670/673 6160

Kiemelt Hirdetés Megrendelőlap – TiszafuredAllas.hu
**A „Kedvenc állásajánlat!”felület erőteljesebb kiemelést biztosít a kiemelendő hirdetések számára. Kedvenc állásajánlatból egyszerre csak egyet
lehet elhelyezni az oldalon, ezt a kiemelést csak azok a hirdetők igényelhetik, akiknek már van kiemelt megjelenése a TiszafuredAllas.hu-n.
A "Kedvenc állásajánlat!" díja +15.000,- forint + áfa / 1 hét.
A Megrendelő a Szolgáltató által benyújtott átutalásos számla alapján, egy összegben,8 banki napon belül átutalja a Szolgáltató által megjelölt
bankszámlára az előzetesen megállapodott összeget. A számla a hirdetés kiemelés megjelenésének teljes időtartamára vonatkozó árat tartalmazza.

Kelt: ………………………………………………….

……………………………………………………….
Megrendelő (ph)

Kérjük a kitöltött és aláírt megrendelőlapot e-mailben vagy faxon szíveskedjenek visszaküldeni!
Fax: +36 36 317 998; E-mail: info@tiszafuredallas.hu
Megrendelő aláírásával elfogadja az IT-Nav Hungary Kft. Általános Szerződési feltételeit (http://www.it-nav.hu/aszf.html).
Egyéb kérdés, árajánlat kérés esetén hívja az alábbi számot: 0670/673 6160

