
Az Ön üzletében sem tolonganak a vevők?
Hálót sző a pók a pénztárgépére?

Szeretné, ha jobban menne az üzlet, de nincs ötlete?

A világ és a vevők megváltoztak. 
Ezt nyilván már Ön is észrevette.

Önnek is változnia kell! 
Ezt nem halogathatja tovább!

A mai problémákra mai megoldások kellenek.
Nézzünk néhány friss adatot:
Magyarországon 3.980.000 internethasználó 
naponta 13 millió látogatást tesz a világhálón és 
150 millió oldalt néz meg. 

(Forrás: MillwardBrown-TNS-Hoffmann Nemzeti Olvasottság 
Kutatás (NOK) 2011. 3. negyedéves Internetpenetráció riport
(nrc.hu))

(www.google.hu/publicdata)

Ezen számok mellett már nem mehet el szótlanul! 

A kereskedelmi, hirdetési szempontból általánosnak
tekinthető 18-49 éves korcsoportban 74% az inter-
netezők aránya.  Az internetezők több mint 90%-a
vásárlás vagy szolgáltatások igénybevétele előtt
tájékozódik az interneten az árakról és a szolgáltatás
tartalmáról.



Nem nézheti tovább tétlenül, 
hogy vevői elpártolnak Öntől, mert nem jutnak hozzá 

a megfelelő információhoz.

Nincs választása!
A vevői, ügyfelei már rég az internetet böngészik és nem találják Önt! 

Mire vár még?
Lehet, hogy Önnek se ideje, se energiája nincs már arra, hogy új dolgokat tanuljon meg és

használjon.  Lehet, hogy használja már az internetet, de nem hozza a várt eredményt.

Segítünk Önnek! 
Van megoldásunk, van válaszunk, 

van eszközünk  a mai problémákra.



Tudjuk hogyan mutassa meg magát, vállalkozását az interneten.
Tudjuk hogyan tartsa a kapcsolatot a vevőivel, partnereivel.

Tudjuk, hogyan előzze le a versenytársait!

Vállalkozására szabott, átfogó 
megoldást kínálunk Önnek.

Cégregiszter -  az online kommunikáció alapja
Ez egy kicsit száraz lesz, de szükséges in-
formáció!
Cégregiszterünk a vállalkozások mini-weboldalának
sokasága, egy olyan felület, ahol az Ön cégének adatai
könnyen megtalálhatók. A Cégregiszter szolgáltatá-
sai komplex megoldást kínálnak  az online kom-
munikációs feladatok megoldására.
A Cégregiszter egy virtuális katalógus, amelyben meg-
találhatók a térség cégei, vállalkozásai.
Egy olyan közösség amelyben az Ön cégének is helye
van. A katalóguson belül mindenkinek önálló mini-
weboldala van, amelyen minden céginformáció elhe-
lyezhető. 
Az áttekinthetőség érdekében 16 fő kategóriát és
további alkategóriákat tartalmaz,  könnyen használ-
ható kereső funkciókkal.
A Cégregiszter az infoRábaköz.hu médiaportálba
ágyazott virtuális katalógus. A portál látogatóinak
magas száma garancia arra, hogy megtalálják az Ön
vállalkozását az egyre táguló virtuális térben. Az in-
foRábaköz.hu médiaportálon helyi hírek, programok,
versenyek, fotógalériák és egyéb jól működő szolgál-
tatások futnak napi többszöri frissítéssel, melyet
naponta látogatnak meg olvasóink, akik rendszeres
vissza is térnek az oldalra.  Portálunk folyamatosan fej-
lődik, alkalmazkodik az új trendekhez, így tudjuk meg-
tartani és növelni látogatóink számát.
Ebben a közösségben, ebben a virtuális katalógusban
vége az elszigeteltségnek, új ügyfeleit és meglévő
partnereit friss információkkal láthatja el. Cégregiszter
oldalainkon alapszolgáltatás a közösségi oldalakkal
való kommunikáció, csak egy gombnyomás a face-
book, az iwiw vagy a twitter. Az infoRábaköz oldalon
keresztül elérhető Cégregiszter önálló weboldalként
is működik a www.rabakozicegregiszter.hu webcímen. 

Miért jó ez Önnek? 
Azért, mert így két oldalról is érkeznek Önhöz láto-
gatók: az infoRábaköz oldalon többnyire olyan láto-
gatók vannak, akik egyéb tartalomra is kíváncsiak,
híreket olvasnak vagy egyszerűen csak a fotókat 
szeretnék megnézni, de a menük közt megtalálják a
Cégregisztert is, ami felkeltheti az érdeklődésüket.
Ezzel szemben a Rábaközi Cégregiszter oldalra olyan
látogatók mennek, akik célirányosan keresnek valamit.
Nekik már határozott céljuk van, így Ők csak azt kere-
sik, ami őket érdekli. Mindkét tábor potenciális vevő,
ügyfél az Ön számára.

Mit nyújt a Cégregiszter az Ön vállalkozásá-
nak, cégének? 
A Cégregiszter komplex megoldást az online kom-
munikációra!
Egyszeri  csatlakozással több online felületen jelenik
meg vállalkozása: 
- az  infoRábaköz.hu médiaportál Cégregiszterében 

valamint hírek, pr cikk és blog felületén
- az önálló Rábaközi Cégregiszter portálon 

(rabakozicegregiszter.hu)
-  facebook

Ha Önnek van saját weboldala, akkor pontosan tudja,
hogy annak folyamatos karbantartása roppant ne-
hézkes. Lehet, hogy aki lefejlesztette már rég nem
található sehol, vagy nehezen elérhető, vagy túl
drága… vagy egyszerűen csak nincs ideje felvenni
vele a kapcsolatot, vagy csak azt érzi, hogy valamit
változtatni kellene, de nem kap megfelelő tanácsot
arra, hogy mit, hogyan csináljon stagnáló oldalával,
miközben a webes trendek is gyorsan változnak. 
Ha Önnek van saját weboldala, akkor pontosan tudja,
hogy mekkora feladat új és új látogatókat szerezni, …
egyáltalán hogyan találnak oda az Ön weboldalára?



Mini csomagunk az alábbi szolgáltatá-
sokat tartalmazza:
- vállalkozásának neve, minden elérhetősége

(cím, telefon, fax, e-mail cím)
- kategória választás (több tevékenység esetén

több kategóriát választhat)
- vállalkozásának rövid leírása
- aktív Google térkép, mely megmutatja az Ön 

vállalkozásának telephelyét
- az adatokat mi töltjük fel Ön helyett

Alap csomagunk az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
- vállalkozásának neve és minden elérhetősége (logó, cím, telefon, fax, e-mail)
- kategória választás (több tevékenység esetén több kategóriát választhat)
- vállalkozásának leírása, szolgáltatások,  referenciák,  nyitva tartás, stb...
- aktív Google térkép, mely megmutatja az Ön vállalkozásának telephelyét
- korlátlan mennyiségű kép feltöltési lehetőség (termékek, referencia munkák, stb.)
- ha Önnek  weblapja, akkor egy aktív linkkel csak egy kattintás és már a saját we-
boldalán  köszöntheti látogatóit
- ha nincs saját weboldala, akkor a mini-weboldalként szolgáló Cégregiszter
oldalához hozzárendelünk egy nevet, amely a keresőkbe beírva közvetlenül az Ön
oldalára viszi a látogatókat (pl: erikakozmetika.inforabakoz.hu)
- az első megjelenést mi készítjük el Önnek (szövegek, képek feltöltése, térkép beál-
lítás, stb.)
- a továbbiakban saját Cégregiszter oldalát Ön bármikor szerkesztheti egy könnyen
kezelhető felületen, melynek használatát természetesen megmutatjuk Önnek
- ha nincs ideje a szerkesztésre, akkor elkészítjük Ön helyett az aktuális módosítá-
sokat

Ingyenes 
regisztráció esetén az
alábbi adatok jelennek meg
a választott kategóriában:
- vállalkozásának neve
- telefonszáma,
- e-mail címe

Komplex online kommunikációs csomagok: 

Belépő szintű 
szolgáltatások:

Bővített csomagként kínáljuk az alapcsomag szolgáltatásain felül:
- ha önnek étterme van, akkor feltöltheti napi menüjét, a teljes étlapját, 
- ha Önnek autókereskedése, ingatlan ügynöksége  van, akkor korlátlan számú ajánlatot
tölthet fel fotóval vagy anélkül, számos jellemzőt adhat meg, az ajánlata pedig felkerül az
Apró menübe, mely országos adatbázis és a helyi ajánlatokat hozza első találatként
- egyéb vállalkozás esetén is korlátlan számú apróhirdetés feltöltési lehetőség
- online kommunikációs tanácsadás

Extra csomagunkban az alap és bővített csomagon felül az alábbiakat kínáljuk:
- válasz tott rovatban rovattámogatás 1 hónapra
- facebook tanácsadás , - blog felület biztosítása
- hirdetési felület a Rábaközi Szuperinfó mellékleteként minden hónap végén megjelenő
Rábaközi Cégregiszterben (38x20 mm méretben: cégnév, cím, telefon, logó, webcím) 
- hír megjelentetése vállalkozásáról az infoRábaköz.hu  hírek oldalán évente 4 alkalommal
- PR cikk megjelentetése 2 hónapos időtartamra



Beszéljünk az árakról: 
- mini csomag 7.000 Ft/év
- alapcsomag 25.000 Ft/év
- bővített csomag 35.000 Ft/év
- extra csomag 55.000 Ft/év
- külön is megvásárolhatók az alap és bővített csomaghoz:

- Szuperinfós megjelenés, melynek ára alkalmanként:  2.900 Ft
- facebook profil építés (egyszeri díj) 9.000 Ft
- rovattámogatás 7.000 Ft/hó

- karbantartás díja óránként 2.500 Ft 

Az árak az áfá-t tartalmazzák, és 2012.06.30-ig érvényesek

Magasnak találja az árakat?
Nézzen körül a piacon, nézze meg milyen áron készítenének Önnek egy önálló weboldalt? 
Mennyibe kerülnek a járulékos költségek: domain regisztráció, karbantartás, frissítés…stb? 

Mennyit kellene reklámra költenie, hogy ismertté, látogatottá tegye weboldalát? 
Mennyi időt kellene rászánnia, hogy megtanulja a webes kifejezéseket és megértse a folyamatokat? 

És addig ki fogja vezetni a cégét? 
És mi lesz majd 1-2 év múlva az addigra már elavult weboldalával? 

Tegyen egy próbát!
Regisztráljon az infoRábaköz.hu oldalon, jelölje be, hogy kéri a Cégregiszter szolgáltatást, 

s kollégáink néhány napon belül felveszik Önnel a kapcsolatot.

Ilyen egyszerű!
...

Kérdése van?  Keressen bennünket!
média tanácsadóink: 
Csorna és környéke: Bokréta Veronika  tel.: 06-30-864-7713
Kapuvár, Fertőd és környéke: Kristófné Jakab Viktória tel.: 06-30-481-6041

e-mail: hirdetes@inforabakoz.hu


