
MÉDIAAJÁNLAT
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

www.szepsegbroker.hu

Érvényes: 2010. december 31-ig

Dr. Szabó Judit Anna
Gyógyszerész
Szépség Bróker
Mobil: 06 30 985 6602
E-mail: szabo.judit@szepsegbroker.hu



“ÚTBAIGAZÍT A SZÉPSÉGPIACON”

www.szepsegbroker.hu

A SzépségBróker.hu az első, és jelenleg az egyedüli olyan SZÉPSÉG PORTÁL, amelyet a legtöbb 
esztétikai szolgáltatással kapcsolatos szó esetén megtalálnak, és hitelesnek tartanak a szépülni és 
fiatalodni vágyó internetezők.

Miért érdemes a SzépségBróker.hu portálon szerepelnie, ha már van saját weboldala? MERT

EGY ÚJABB, OPTIMALIZÁLT WEBOLDALLAL 
LESZ GAZDAGABB
A SzépségBróker portálon kialakítható egyedi bemu-
tatkozó oldal létrehozásával Ön egy olyan weboldal-
lal lesz gazdagabb, amelyet mi már optimalizáltunk 
az Ön által is végzett esztétikai beavatkozásokra. 
Sőt, a SzépségBróker portálon kialakított újabb be-
mutatkozó weboldalát a saját nevére, városára és 
klinikájának (eü. központja, szalonja) nevére is opti-
malizáljuk.

 
TÖBB PÁCIENSE LESZ
SzépségBróker portál egyedisége, hogy a szokásos 
cégbemutató weboldalaknál jóval több marketingesz-
közt alkalmaz annak érdekében, hogy az érdeklődők 
ne csak nézelődjenek az oldalon, hanem konkrét 
vásárlásra, a kezelések igénybevételére is rászánják 
magukat.

 
SZAKMAI HÍRNÉVRE TESZ SZERT
Nem hagyományos reklám megoldásokkal hirdeti te-
vékenységét, hanem szakmai környezetbe helyezve 
kiemeli egyedi esztétikai kezeléseit, és országosan 
népszerűvé teszi specialitásait. A portál TOP listája a 
legjobb szakemberek közé emelheti Önt. 

 



Miért érdemes a SzépségBróker.hu portálon szerepelnie, ha még nincs egyedi weboldala? MERT

Miért érdemes a marketing tanácsadást igénybe vennie a SzépségBróker.hu portálon
keresztül, ha új, vagy bővülő esztétikai, egészségügyi szolgáltatásai vannak? MERT

BEVÉTEL NÖVEKEDÉST REALIZÁL
Olyan információk és marketing megoldási lehetőségek birtokába jut, amelyekkel könnyedén megoldhatja 
cége jelenlegi nehézségeit, és magabiztosan fejlesztheti vállalkozását. 

Mennyibe kerül ez Önnek?

KÜLÖNBÖZŐ SZINTŰ MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

LEADER, MEDIUM, BASIC, MINIMAL
regisztrációs szinteken

különböző megjelenési árakon

A különböző szintű megjelenések által nem csak eltérő súlyponttal jelenhet meg a SzépségBróker portál 
olvasótábora előtt, hanem jelentősen eltérő számú első oldali Google pozíciókhoz is juthat. – lásd csatolt 
dokumentumot!
1 ÉVRE 30% ENGEDMÉNNYEL
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A fent említett nyereségek mellett ...

IDŐT és PÉNZT SPÓROL
Tudta, hogy saját weboldalának kialakításához, optimalizá-
lásához, megfelelő látogatottság eléréséhez (pl. Adwords hird-
etések) több százezer, millió forintra és akár 2 évre is szük-
sége van? Ha a SzépségBróker portálon regisztrál, akkor nem 
csupán az említett összeg töredékével kell számolnia, hanem 
2 héten belül már a Google számára optimalizált és a célcso-
portja számára szakmailag hiteles bemutatkozó weboldalt tud-
hat magáénak.

ENERGIÁT TAKARÍT, MEG
Felmenti a „weboldalkészítés, és az optimalizálás tudományának” 
kitanulása alól, valamint megmenekülhet a webszerkesztőkkel 
folytatott csatározásoktól.



GARANCIA 

Garanciát vállalunk rá, hogy már az első hónapokban 
megtérül az éves regisztrációs költsége. De ha nem így 
tapasztalja (az új páciensektől származó bevétel nem 
fedezi ezt), úgy visszafizetjük a teljes éves regisztrációs 
díját a 6. hónap után!

MARKETING TANÁCSADÁS
Jelenlegi üzleti helyzet felmérése; SWOT analízis; Konkurenciaelemzés; Saját weboldal elemzése; Célcsoport 
meghatározása; Stratégiai tanácsok, Akcióterv-javaslatok, Konkrét akciótervek, Marketing kampányok kidol-
gozása és megvalósítása; Weboldaltervezés; stb.
Személyes konzultáció során: 30 000 Ft / óra
Tanácsadói csomagok írásban: Alap csomag 55 000 Ft; Médium csomag 180 000 Ft; Extra csomag - egyedi 
ajánlat 
Tanácsadás feltétele: „Leader” regisztrációs szint megrendelése 1 éves időtartamra.

Miért jobb ajánlat ez, mint a többi?

NO RIZIKÓ
Ez egy olyan hirdetési lehetőség, amellyel nem vállal se 
szakmai, se anyagi rizikót!

BIZTOS SIKER
Ha gyorsan és jól dönt, akkor nem csupán jelentős enged-
ménnyel veheti igénybe a SzépségBróker.hu portál szol-
gáltatásait, hanem olyan információkhoz juthat, amellyel 
a konkurenciáját végérvényesen megelőzheti, és garan-
tált bevétel növekedést realizálhat rövid időn belül. 

Válassza azt a megjelenési szintet, amely legjobban tükrözi szakmai és üzleti álmait!
Részletes ajánlat a következő oldalon!
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Megjelenési lehetőségek a SzépségBróker portálon

Téma, modulok, lehetőségek LEADER megjelenés MEDIUM megjelenés BASIC megjelenés

Szakember neve igen igen igen vagy ez

Klinika/Eü. centrum/szalon neve igen igen igen vagy ez

Saját fotó igen igen igen no

Cím igen igen igen igen

Tel. szám (2 db) igen igen igen igen

Google térkép igen igen igen no

Rendelési idő igen igen igen no

Weboldal cím igen igen igen no

Email-es bejelentkezési lehetőség igen igen no no

Szakmai önéletrajz igen igen no no

Hírlevélben megjelenés no no

Beavatkozások listája korlátlan maximum 3 no no

TOP listában szereplés no no no

Saját képgaléria korlátlan maximum 3 no no

Főoldalra kerülés no no

Szépség Kupon lehetőség korlátlan maximum 3 no no

Nyereményjáték korlátlan 5 000 Ft + nyeremény

MEGJELENÉSI ÁR

Megjelenés 6 hónapra/ fél évre no no

0 Ft

0 Ft

MINIMAL 
megjelenés

új info esetén 
bármikor

új info esetén 
bármikor

klikkek alapján 
folyamatosan

új cikk, beavatkozás 
esetén 

új cikk, beavatkozás 
esetén 

10 000 Ft + 
nyeremény

20 000 Ft + 
nyeremény

69 000 Ft 46 900 Ft

Megjelenés 12 hónapra/ 1 évre 30% 
engedménnyel 96 600 Ft 66 000 Ft 12 000 Ft 3 500 Ft

Engedmény összege, ha weboldalán 
megjeleníti a SzépségBróker portál 
linkjét: http://www.szepsegbroker.hu/ 

4 000 Ft 4 000 Ft 4 000 Ft

Engedmény összege, ha SZB link + 
logo is felkerül

5 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft

ENGEDMÉNYES megjelenés 12 
hónapra/ 1 évre (link+logo)

91 600 Ft 61 000 Ft 7 000 Ft 3 500 Ft
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Elérhető GOOGLE pozíciók

LEADER megjelenés MEDIUM megjelenés BASIC megjelenés MINI megjelenés

Klinikára Klinikára klinikára

címre+névre címre+névre címre+névre címre+névre

szakvégzettségére szakvégzettségére szakvégzettségére -

-

Statisztikai adatszolgáltatás

3 havonta 6 havonta no no

látogatottság látogatottság no no

no no

egyéni kérések no no no

A Google első oldalán való 
megjelenését biztosítjuk a következő 
adataira/kulcsszavaira

A különböző szintű megjelenések által 
nem csak eltérő súlyponttal jelenik meg 
a  SzépségBróker portál olvasótábora 
előtt, hanem jelentősen eltérő számú 
Google pozíciókhoz is juthat.

névre (klinika, vagy 
saját név)

összes 
beavatkozására, 
kezelésére

max. 3 
beavatkozására, 
kezelésére

megrendelt 
bevatkozásokra

szakmai és PR 
cikkének 
kulcsszavaira

szakmai és PR 
cikkének 
kulcsszavaira

szakmai és PR 
cikkének 
kulcsszavaira

szakmai és PR 
cikkének 
kulcsszavaira

Kinek ajánljuk az adott megjelenési 
szintet?  

Azoknak, akik gyors 
és folyamatos 
eredményekre 
vágynak, akik már a 
szépség szakma 
vezető szereplő, vagy 
azokká akarnak válni, 
ill. sok esztétikai 
kulcsszó esetén 
szeretnének a Google 
első soraiba kerülni 

Azoknak, akik csak 
néhány esztétikai 
kezelésre akarnak 
fókuszálni, de fontos 
számukra a szakmai 
környezet és a 
páciensek 
bizalmának 
elnyerése, illetve az 
Adwords hirdetési 
költségeit szeretné 
csökkenteni  

Azoknak, akik nem 
terveznek nagyobb 
ütemű növekedést, fix 
páciens/vendég-
körrel rendelkeznek, 
de fontos számukra, 
hogy nevük, 
szakképesítésük és 
elérhetőségük a 
Google első soraiban 
szerepeljen

Azoknak, akik kis 
forgalmú szépség-
szolgáltatást 
vezetnek, alacsony 
bevételük van, vagy 
épp túl sok vendégük 
van, de szeretnék 
magukat egy nívós 
szakmai listában 
viszontlátni+ egy jó 
Google pozíció is 
értékes számukra

letöltött szépség 
kuponok listája

szépség kuponok 
listája
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Tisztelettel:

Dr. Szabó Judit Anna
gyógyszerész, esztétikai és online marketing szaktanácsadó
Mobil: 06 30 985 6602
Email: szabo.judit@szepsegbroker.hu 

TOVÁBBI megjelenési és hirdetési lehetőségek

no no

no no

PR cikk (termék, eszköz promóciója)

Banner (lásd. Banner ajánlat*) 40% engedménnyel 30% engedménnyel 20% engedménnyel 0% engedménnyel

50 000 Ft/ 2 hét 75 000 Ft/ 2 hét 90 000 Ft/ 2 hét 110 000 Ft/ 2 hét

30% engedménnyel 20% engedménnyel 10% engedménnyel 0% engedménnyel

50% engedménnyel 30% engedménnyel 20% engedménnyel 0% engedménnyel

Új, kizárólagos beavatkozás 
megszerkesztése és felvitele 9 500 Ft 12 500 Ft

Új, nem kizárólagos beavatkozás 
megszerkesztése és felvitele

6 500 Ft 8 500 Ft

25 000 Ft 35 000 Ft 45 000 Ft 65 000 Ft

Layer (minden oldal közepén felbukkanó 
egyedi banner ablak)

Nyílt nap szervezése a 
SzépségBróker.hu adatbázisából 20 000 Ft 30 000 Ft 50 000 Ft 80 000 Ft

SzépségBróker.hu médiakampányaiban 
való részvétel 

SzépségBróker.hu-val közös 
szórólapkampány lebonyolítása


