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 Megjelenés elnevezése Ár 

Elektronikus 

hírlevél 

Heti FruitVeB hírlevélben való megjelenés 20.000 Ft + ÁFA 

Egyéni hírlevél kiküldése a FruitVeB 

feliratkozói számára 
30.000 Ft + ÁFA 

FruitVeB weboldal 

www.fruitveb.hu 

Reklámcikk megjelenítése a 

weboldalunkon 
40.000 Ft + ÁFA 

A „Partnereink” rovatban való megjelenés 

a teljes 2022-as évre + AJÁNDÉK 1db 

reklámcikk megjelenítése a 

weboldalunkon 

50.000 Ft + ÁFA 

Bannerek 

megjelenítése 

Cikk elején megjelenő banner (728x210px) 
20.000 Ft+ÁFA/hét; 

60.000 Ft+ÁFA/hó 

Cikk végén megjelenő banner (728x210px) 
15.000 Ft+ÁFA/hét; 

45.000 Ft+ÁFA/hó 

Oldalsó banner (300x600px) 
12.000 Ft+ÁFA/hét; 

36.000 Ft+ÁFA/hó 

 

Elektronikus hírlevél: 

A FruitVeB 2011. áprilisában indította el elektronikus hírlevél szolgáltatását. A hetente megjelenő 

hírlevél a magyar zöldség-gyümölcs ágazathoz kapcsolódó aktuális híreket, rendezvényeket és 

pályázatokat gyűjti össze, valamint tájékoztat az európai uniós és nemzeti jogszabály változásokról és 

határidőkről. A hírlevélben a hazai zöldség-gyümölcs ágazatban működő technológiai szállítók is 

gyakran szerepelnek, bemutatva és termékeiket és szolgáltatásaikat. A hírlevél kedvező lehetőséget 

biztosít arra, hogy a potenciális vásárlók (zöldség-gyümölcstermelők) a levélben szereplő PR 

hirdetésből gyorsan és egyszerűen értesüljenek egy-egy új termékről vagy akcióról, valamint könnyen 

eljussanak a cég weblapjára. Hírlevelünknek több mint 1000 feliratkozója van - döntő része zöldség-

gyümölcstermelő. Az elektronikus hírlevelet a FruitVeB e-mail címmel rendelkező tagjai, valamint a 

tagsággal nem rendelkező érdeklődők (feliratkozók) kapják. Címzettjeink létszáma folyamatosan bővül.  



FruitVeB weboldal: 

A FruitVeB széles szakmai körben ismert weboldalán a potenciális érdeklődők a magyar zöldség-

gyümölcs ágazathoz kapcsolódó, a termeléshez, a kereskedelemhez, valamint az állami és 

közigazgatási ügyintézéshez szükséges hazai és nemzetközi információkat tekinthetik meg. A weboldal 

tartalma kiterjed az ágazatot érintő aktuális szakmai kérdésekre (hírekre), uniós és nemzeti 

jogszabályokra és jogszabályváltozásokra, hazai és uniós pályázati lehetőségekre, valamint a szervezet 

működéséhez kapcsolódó információkra. A megújulás alatt álló weblap szakmai információk  mellett a 

hazai zöldség-gyümölcs ágazatban működő technológiai szállítók aktuális hirdetéseit is tartalmazza. A 

hirdetők a weblap főoldalán bannert helyeztethetnek el vagy a „Partnereink” menüpontban 

bemutatkozhatnak, bemutathatják termékeiket és megjeleníthetik őket. 

 


