
MARKETING AJÁNLAT

2023 Q1 - Q2 

Megjelenés megnevezése
Nettó listaár / 

megjelenés
Specifikációk

Egységnyi 

időtartam, egyéb 

információ

Leadás

Akciós újság Herbaház Klub 

ajánlat (Törzsvásárlói)

1 box

0 Ft

Min. 20% akció, fehér hátterű/háttér nélküli 

termékfotó, min. 300 dpi, png/jpg, és max. 

150 karakter leírás

*extra megjelenések

1 hónap jelentkezési határidőig

Akciós újság normál hirdetés 1 

box
39 000 Ft

Min. 10% akció, fehér hátterű/háttér nélküli 

termékfotó, min. 300 dpi, png/jpg, és max. 

150 karakter leírás

1 hónap jelentkezési határidőig

Kiemelt termék, dupla hely 66 000 Ft

Min. 10% akció, fehér hátterű/háttér nélküli 

termékfotó, min. 300 dpi, png/jpg, és max. 

150 karakter leírás

1 hónap jelentkezési határidőig

Image hirdetés 1/4 oldal 99 000 Ft pdf, 200x61,6mm + 3mm margó körben 1 hónap jelentkezési határidőig

Image hirdetés 1/2 oldal 130 000 Ft pdf, 200x125,7mm + 3mm margó körben 1 hónap jelentkezési határidőig

Image hirdetés 1 oldal 187 000 Ft pdf, 200x251,4mm + 3mm margó körben 1 hónap jelentkezési határidőig

1 boksz+1/2 oldal image hirdetés 140 000 Ft

Csomag ajánlat termék hirdetéshez. 

Jelentkezés után elbírálás függvényében.

Megtakarítás 30 000 Ft

1 hónap jelentkezési határidőig

Címlap termék vagy 

termékcsalád, belső 1/3 oldal 

tartalommal

300 000 Ft

fehér hátterű/háttér nélküli termékfotó, min. 

300 dpi, png/jpg, és max. 800 karakter leírás 

vagy recept

1 hónap jelentkezési határidőig

Hátsó borító 1/1 200 000 Ft Teljes hátsó borító 1 hónap jelentkezési határidőig

Recept termékmegjelenéssel
(1/3 oldal) + ajándék megjelenés a 

weboldalon

60 000 Ft termékfotó, ételfotó, recept szövege 1 hónap jelentkezési határidőig

Szakértői cikk termékfotóval (1/3 

oldal)  + ajándék megjelenés a 

weboldalon

66 000 Ft cikk szövege, megjelenítendő fotó, logó, stb. 1 hónap jelentkezési határidőig

Megjelenés megnevezése
Nettó listaár / 
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Egységnyi 

időtartam, egyéb 
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Leadás

Gondolavég "A" kategória - 

Százados út
110 000 Ft 1 hónap trade marketing

Gondolavég "B" kategória - 

Százados út
55 000 Ft 1 hónap trade marketing

Gondolavég "C" kategória - 

többi áruház
35 000 Ft 1 hónap trade marketing

Gondolavég "D" kategória - 

többi áruház
20 000 Ft 1 hónap trade marketing

Új Herbaház saját display - 

kihelyezésenként - Százados út 

60x40x160

35 000 Ft 4 polcos, cserélhető korona és polccsík 1 hónap trade marketing

Új Herbaház saját display - 

kihelyezésenként - többi áruház - 

60x40x160

25 000 Ft 4 polcos, cserélhető korona és polccsík 1 hónap trade marketing

Új Herbaház saját display - 

kihelyezésenként - Százados út 

40x40x160

28 000 Ft 4 polcos, cserélhető korona és polccsík 1 hónap trade marketing

Herbaház akciós újság

Áruházi megjelenési lehetőségek - országosan akár 8 áruházunkban (Budapest Százados út, Mammut és Váci út 

(Tesco), Vecsés (Tesco) Győr (Interspar Center), Kecskemét, Pécs, Szeged (Napfény Park)

A gondolavégek kategória-besorolása az 

áruház forgalmától, a gondolavég 

elhelyezkedésétől és méretétől függ. Kijelölt 

gondololavégek egy részének foglalása is 

lehetséges.



Új Herbaház saját display - 

kihelyezésenként - többi áruház 

40x40x160

17 000 Ft 4 polcos, cserélhető korona és polccsík 1 hónap trade marketing

Display állvány - partneri / 

Másodlagos kihelyezés - 

Százados út

34 000 Ft beszerzéssel egyeztetve 1 hónap trade marketing

Display állvány - partneri / 

Másodlagos kihelyezés -

kihelyezésenként - többi áruház

22 000 Ft beszerzéssel egyeztetve 1 hónap trade marketing

Plakát alap méretben (A1 vagy 

A2) -

Százados út

11 000 Ft A1 / A2 plakát 1 hónap
megjelenés előtt legalább 10 

munkanappal

Plakát alap méretben (A1 vagy 

A2) -

kihelyezésenként - többi áruház

8 000 Ft A1 / A2 plakát 1 hónap
megjelenés előtt legalább 10 

munkanappal

Plakát A0 méretben - Százados 

út
14 000 Ft A0 plakát 1 hónap

megjelenés előtt legalább 10 

munkanappal

Wobbler (Ft/áruház) 5 000 Ft max. 12x12cm 1 hónap
megjelenés előtt legalább 10 

munkanappal

Polccsík (Ft/áruház) 5 000 Ft
130-as polc esetén: 1315x40mm

100 cm-es polc esetén: 985x40mm
1 hónap

megjelenés előtt legalább 10 

munkanappal

Padlómatrica (kihelyezésenként) 

- Százados út
25 000 Ft marketing osztállyal egyeztetve -

megjelenés előtt legalább 10 

munkanappal

Padlómatrica (kihelyezésenként) 

- többi áruház
15 000 Ft marketing osztállyal egyeztetve -

megjelenés előtt legalább 10 

munkanappal

Bejárati ajtófelület (ajtómatrica) - 

Százados út
70 000 Ft

115x125cm, 1 vagy 2 oldalas (így belülről is 

látszik). A 125cm-s magasság kisebb is lehet.

A két ajtó között 40+40mm keret van, tehát 

plusz 80mm a tervezésnél. Minimum 200 dpi, 

CMYK grafika.

A kihelyezéshez tudunk céget javasolni.

1 hónap
marketing osztállyal 

egyeztetve

Bejárati ablakfelület - Százados 

út
35 000 Ft marketing osztállyal egyeztetve 1 hónap

marketing osztállyal 

egyeztetve

ÚJ! Csipogó kapu (Ft/áruházi 

összes felület) - Százados út
30 000 Ft

összesen 8 db kétoldalas kapu

mérete: 51x153x8 cm (az anyagot a kapura 

húzzuk rá)

1 hónap
megjelenés előtt legalább 10 

munkanappal

ÚJ! Csipogó kapu (Ft/áruházi 

összes felület) - többi áruház
20 000 Ft marketing osztállyal egyeztetve 1 hónap

megjelenés előtt legalább 10 

munkanappal

ÚJ! Áruházi TV szpot (Ft/áruház, 

Százados út, Győr, Mammut)
15 000 Ft mp4 formátum, lejátszás hang nélkül (ODb) 1 hónap

megjelenés előtt legalább 5 

munkanappal

ÚJ! Áruházrádió (Ft/6 db 

áruház/hónap)
25 000 Ft 0 decibeles mp3, max. 30 mp-s spot

1 hónap;

óránkénti lejátszás 

a nyitva tartás 

ideje alatt

megjelenés előtt legalább 5 

munkanappal

ÚJ! Hostess promóció

(kóstoltatás, termékbemutató)

Egyeztetés 

szerint
marketing osztállyal egyeztetve 1 alkalom

marketing osztállyal 

egyeztetve
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Óriásplakát* a Százados úti 

áruház parkolójában, egyedi 

elbírálás alapján

60 000 Ft

OP1: a Herbaház bejárattal szemben

OP2: az áruház mellett oldalt, A Lidl és 

Herbaház vásárlók is látják

1 hónap

az OP nyomdai anyagának 

elküldése a megjelenés előtt 

legalább 10 munkanappal

Óriásplakát készítési és 

ragasztási költség
21 000 Ft

Ragasztás: 12 000 Ft

Gyártás: 9 000 Ft

Kültéri megjelenések

Az ár a felületfoglalásra vonatkozik, a gyártási költséget nem tartalmazza.



Új! Óriásplakát és Citylight 

felületek - országosan a 8 

Herbaház áruház közelében, 

forgalmas helyen. (Nem 

plakáterdő)**

Egyedi 

megállapodás 

alapján

Felületek száma: 45 1  hónap

Az óriásplakát és citylight 

anyagok gyártását és 

kihelyezésést a Herbaház 

intézi. Anyagleadás a 

megjelenést megelőző hónap 

20-ig
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Szórólap-elhelyezés 

viszonteladói csomagokban
22 000 Ft tetszőleges, de előre egyeztetve

1.000 db szórólap / 

1 hét időtartam

a terjesztést kezdetét 

megelőzően legalább 1 héttel

Új!Szórólap-elhelyezés 

viszonteladói csomagokban, 

termékmintával

25 000 Ft tetszőleges, de előre egyeztetve
1.000 db szórólap / 

1 hét időtartam

a terjesztést kezdetét 

megelőzően legalább 1 héttel

Szórólap-elhelyezés fogyasztói 

csomagokban (webes 

rendelések)

11 000 Ft tetszőleges, de előre egyeztetve
1.000 db szórólap / 

1 hét időtartam

a terjesztést kezdetét 

megelőzően legalább 1 héttel

Új!Szórólap-elhelyezés 

fogyasztói csomagokban (webes 

rendelések), termékmintával

15 000 Ft tetszőleges, de előre egyeztetve
1.000 db szórólap / 

1 hét időtartam

a terjesztést kezdetét 

megelőzően legalább 1 héttel

Szórólap vegyes terjesztés (bolti 

kihelyezés + webes)
16 000 Ft tetszőleges, de előre egyeztetve

1.000 db szórólap / 

1 hét időtartam

a terjesztést kezdetét 

megelőzően legalább 1 héttel

Új!Szórólap + termékminta 

vegyes terjesztés (bolti 

kihelyezés + webes)

20 000 Ft tetszőleges, de előre egyeztetve
1.000 db szórólap / 

1 hét időtartam

a terjesztést kezdetét 

megelőzően legalább 1 héttel
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Weboldal főoldali banner 35 000 Ft

jpg, 2000*444px

mobil méret: 521x300 px

max méret: 200kb

1 hónap
megjelenés előtt legalább 5 

munkanappal

Főoldali kiemelt akciós termék 12 000 Ft termék cikkszám

az akciós újság 

érvényessége 

alatti teljes 

időszakra 

vonatkozik

megjelenés előtt legalább 5 

munkanappal

ÚJ! Főoldali termékkör kiemelés 

(havonta 1) 
95 000 Ft

1+5 termék cikkszám, termékképek, 350+600 

karakter leírás
1 hónap

megjelenés előtt legalább 5 

munkanappal

Herbahaz.hu/ tematikus landing 

pagen elhelyezett banner
16 000 Ft

jpg 2000*444px

max méret: 200kb
1 hónap

megjelenés előtt legalább 5 

munkanappal

Herbahaz.hu/ tematikus landing 

pagen elhelyezett kiemelt termék
9 000 Ft termék cikkszám 1 hónap

megjelenés előtt legalább 5 

munkanappal

Herbahaz.hu/ tematikus landing 

pagen elhelyezett termékkör 

kiemelés

45 000 Ft
1+5 termék cikkszám, termékképek, 350+600 

karakter leírás
1 hónap

megjelenés előtt legalább 5 

munkanappal

PR cikk / Szakmai cikk / 

Szponzorált recept
12 000 Ft

fekvő borítókép (tetszőleges méret), 

illusztráció, max. 2 oldal szöveg
1 évig látható

megjelenés előtt legalább 5 

munkanappal

Facebook poszt 10 000 Ft termékfotó(k) vagy 1000*1000 px image kép 1 alkalom
megjelenés előtt legalább 5 

munkanappal

Online megjelenések - közösségi média felületek

**A megállapodott ár 1 hónapra vonatkozik, a gyártási és ragasztási költséget nem tartalmazza. Az óriásplakátot legkorábban az adott hónap 1-5-ig 

helyezzük ki. Egyéb kültéri megjelenéseinkről, kérjük, érdeklődjön a Herbaház marketing osztályán!

Szórólap-terjesztés

Egyféle szórólap elhelyezésére van lehetőség, maximum 1.000 db csomagig (vagy 1 heti időtartamig). Fogyasztói csomagok esetén csomagonként 

1, míg viszonteladói csomagok esetén 1 vagy több db szórólap elhelyezésére is lehetőség van. Egyéb esetben, egyedi elképzelés esetén kérje 

ajánlatunkat!

Online megjelenések - weboldal



Facebook poszt meghirdetve 21 000 Ft termékfotó(k) vagy 1000*1000 px image kép 1 alkalom
megjelenés előtt legalább 5 

munkanappal

ÚJ! Facebook játék (havi 1 játék) 53 000 Ft

A játék a Facebookon és az Instagramon is 

fut 1 héten keresztül. Az Instagramon fizetett 

hirdetésként jelenik meg a szélesebb 

elérésért.     

Megjelenés: a nyereményjátékra felhívó 

1000x1000 px image képpel

1 hét
megjelenés előtt legalább 5 

munkanappal

Hírlevél viszonteladói - önálló 

megjelenés
49 000 Ft

részletes leírás e-mailben csatolt pdf anyag 

alapján
1 alkalom

megjelenés előtt legalább 5 

munkanappal

Hírlevél viszonteladói - 

részmegjelenés
16 000 Ft

png/jpg, 1500px széles x 1200px magas kép, 

rajta mobilon olvasható szöveggel, vagy max. 

600 karakter szöveg

1 alkalom
megjelenés előtt legalább 5 

munkanappal

Hírlevél fogyasztói - önálló 

megjelenés
39 000 Ft

részletes leírás e-mailben csatolt pdf anyag 

alapján
1 alkalom

megjelenés előtt legalább 5 

munkanappal

Hírlevél fogyasztói - 

részmegjelenés
16 000 Ft

png/jpg, 1500px széles x 1200px magas kép, 

rajta mobilon olvasható szöveggel, vagy max. 

600 karakter szöveg

1 alkalom
megjelenés előtt legalább 5 

munkanappal
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időtartam, egyéb 
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1. Akciós újság + online 

csomag

Akciós újságban 1 box méretű 

megjelenés + FB poszt + 

weboldalon főoldali kiemelt 

akciós termék megjelenés

9 000 Ft megtakarítás

52 000 Ft - 1 alkalom -

2. Paramedica program 

kis csomag

Akciós újság+online csomag+ 

kedvezményes 1/5 oldal 

Paramedica újság 

megjelenés+Paramedica.hu és 

Paramedica Facebook 

megjelenés+ Herbaház 

másodkihelyezés

67 000 Ft megtakarítás

Kedvezmény mértéke: 26%

192 000 Ft - 1 alkalom -

3. Paramedica program

közepes csomag

Akciós újság+online 

csomag+hírlevél 

részmegjelenés+kedvezményes 

1/2 oldal Paramedica újság 

megjelenés+Paramedica.hu és 

Paramedica Facebook 

megjelenés+Herbaház 

másodkihelyezés

166 000 Ft megtakarítás

Kedvezmény mértéke:  36%

230 000 Ft - 1 alkalom -

Online megjelenések - hírlevél

Csomag ajánlatok



4. Paramedica program 

nagy csomag

HH Facebook post+főoldali 

kiemelt akciós termék+hírlevél 

részmegjelenés+1/4 oldal image 

hirdetés+kedvezményes 1/1 

oldal Paramedica újság 

megjelenés+Paramedica.hu és 

Paramedica Facebook 

megjelenés+Herbaház 

másodkihelyezés

355 000 Ft megtakarítás

Kedvezmény mértéke: 46%

422 000 Ft 1 alkalom

Herbaház klub ajánlat:

*extra megjelenések: 

Amennyiben az összes partneri 

ajánlat (termék) eléri a 15 db-ot  

- Áruházi plakát és TV megjelenés

- wobbler kiemelés

- Online: Facebook, Instagram poszt, Herbaház Klub hírlevél, 

weboldali főoldali banner


