
Magyar Termék Ingyenes

Grants hirdetési lehetőség



Mi ez?

● Havi 10 000 USD Adwords büdzsé 

ingyen, nonprofit szervezetknek

○ (KB. 2,9 millió Ft/hó)



A lehetőség

● A Magyar Termék MEGOSZTJA a hirdetési 

keretösszeget a védjegyhasználókkal

● Ingyen büdzséből online kampány a 

védjegyes termékeknek:

○ A kampányok a 

http://markak.amagyartermek.hu oldalra 

mutatnak

○ Minden résztvevő cég dedikált aloldalt kap, 

saját tartalommal

■ tovább lehet linkelni a saját 

weboldalra

http://markak.amagyartermek.hu/


Miért jó lehetőség ez?

➔ Egész évben jelen lehetünk online a legfontosabb 

keresőszavainkra (pl. gluténmentes lisztek)

➔ Témafelelősként “uralhatjuk” az adott kategóriát a Google top 

1-4 találata között (ez az XL csomaggal teljesíthető)

➔ Ismeretszerzés, piacfelmérés későbbi kampányhoz

➔ Ingyen büdzséből hirdethetünk

➔ Nagyon kedvező kampánykezelési díjjal



Csomagok

● Alapmegjelenés (“S” csomag)

○ Cég brandnevére (pl. Univer, Detki keksz, stb.)

○ Cég termék brandnevére (pl. Erős Pista, Ooops, Bianka, Protect, stb)

● Bővített megjelenés (“XL” csomag)

○ Termékkörök

■ Pl. müzli, szörp, mustár, keksz, tészta, stb.

○ Egyedi jellemzők

■ Pl. gluténmentes, cukormentes, E-szám mentes, laktózmentes, stb.

○ Egyéb releváns keresések

■ Pl. kártevőirtás, arctisztítás, klasszikus pörkölt recept, stb. 

● Keresési volumenek figyelembe vételével - márkaismertség, termékcsoport népszerűsége, stb.



Csomagok

Csomag Éves részvételi 

díj

9 hónapra jóváírt 

büdzsé

Havi jóváírt 

büdzsé*

S 150 000 Ft+áfa 450 000 Ft 50 000 Ft

L 250 000 Ft+áfa 750 000 Ft 83 333 Ft

XL 400 000 Ft+áfa 1 200 000 Ft 133 333 Ft

*9 hónap menedzsmenttel számolva - legkorábban 2017. 11.01. - 2018.07.20.



Mit tartalmaz az éves díj?

➔ A befizetett díj 3-szoros értékét kampány büdzsében

➔ A 9 hónapos kampánykezelési díjat

➔ Havi 1 gyorsriportot

➔ Évente 3 részletesebb riportot és javaslatokat

➔ Tanácsot a kampányindítás előtt

➔ Résztvevőnként 1 darab érkezési oldal kialakítását a Magyar 

Termék Nonprofit Kft. adja GRÁTISZ



Mit kell biztosítania a résztvevőnek?

➔ Tartalom az érkezési oldalra (csak védjegyes termékek)

➔ Kiinduló alapvető információk:

terméknév, márkanév, termékjellemzők, versenytársak, 

saját termék, termékkategória, konkurens termékek/cégek 

nevei 

➔ A kampánykezelési díjat


