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Kedves Ajánlatkérőnk! 
Ez úton is szeretnénk megköszönni ajánlatkérésedet. Mielőtt részletesebben is 

rátérnénk az ajánlatra, engedd meg, hogy röviden bemutatkozzunk! 

 

 

  

 

 

 

 

Hivatalos partnereink 
 

 

 

 

 

 

Miért a PPConline? 
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Referenciáink 
Továbbiak a weboldalunkon!  
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Google Ads kezelés 

Javasolt havi Google Ads költségkeret 
[Google-nek fizetendő] 

150 000 Ft / hó 

Ez alapján a napi keret 5 000 Ft / nap 

Kampányok kezelési díja –  
A javasolt költségkeret esetén. 
[Ügynökségünknek fizetendő] 

65 000 Ft / hó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajándék 120 000 Ft hirdetési keret 

Minden ÚJ Google Ads hirdetőnknek ajándék hirdetési kupont* biztosítunk 120 000 Ft értékben.  

A kupon csak olyan hivatalos partner ügynökségen keresztül érhető el, mint a PPConline!  

 

*A Google a kód alkalmazása utáni 60 nap során a Google Ads-hirdetésekre fordított költségeidet, 

legfeljebb 120 000 HUF erejéig jóváírja. A kupon csak új hirdetők számára érhető el! 
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A tervezetről 
- A szükséges költségkeret személyre szabható, teljes mértékben a hirdető 

határozza meg, és annak mértéke bármikor változtatható! 

Az ajánlatról 
- A csomag tartalmazza a teljes fiók kezelése körül felmerülő feladatok és 

optimalizálás ellátását. Szerződés megkötésekor 3 hónap határozott idő áll fenn, 

mely letelte után automatikusan határozatlan idejűvé válik. 

- A szolgáltatásról alanyi adómentes - ÁFA nélküli számlát adok egyéni 

vállalkozóként. 

A szolgáltatás tartalma 
- Fiókteljesítmény elemzés hibaelhárítással, optimalizálási javaslatokkal 

- Fiókszerkezet kidolgozása 

- Üzleti céloknak megfelelő kampány- és hirdetésstruktúra kialakítása 

- Kulcsszólisták készítése, legfeljebb 500 darab 

- Hirdetéscsoportok kialakítása, legfeljebb 100 darab 

- Hirdetésszövegek megírása 

- Konverziókövető és remarketing kód generálása 

- Google Analytics integrálás 

- Google Merchant Center és Google Ads fiókok összekapcsolása 

- A kapott termék adattáblának Google Merchant Centerbe történő feltöltése 

- Igény szerint Keresési kampányok kialakítása 

- Igény szerint Google Shopping kampányok kialakítása 

- Igény szerint display kampányok kialakítása 

- Igény szerint remarketing kampányok kialakítása 

- Igény szerint Youtube videó kampányok kialakítása 

- Fiókegyenleg követése, számlázás 

- Teljesítmény monitorozása, rendszeres optimalizálás, legfeljebb heti 2 óra 

- Változtatási javaslatok tétele 

- Folyamatos e-mail kapcsolattartás 

- Telefonos konzultációs lehetőség, heti 1 alkalom 

- Havi riportok 
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Facebook /és Instagram/ Ads 

kezelés 
 

Javasolt havi Facebook Ads költségkeret 
[Facebook-nak fizetendő] 

150 000 Ft / hó 

Ez alapján a napi keret 5 000 Ft / nap 

Kampányok kezelési díja –  
A javasolt költségkeret esetén. 
[Ügynökségünknek fizetendő] 

65 000 Ft / hó 
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A tervezetről 
- A szükséges költségkeret személyre szabható, teljes mértékben a hirdető 

határozza meg, és annak mértéke bármikor változtatható! 

- A Facebook és az Instagram kampányokat is a Facebook hirdetéskezelőjén 

keresztül kell indítani, így a két platformra egy kezelési díjat állapítunk meg. 

Az ajánlatról 
- A csomag tartalmazza a teljes fiók kezelése körül felmerülő feladatok és 

optimalizálás ellátását. Szerződés megkötésekor 3 hónap határozott idő áll fenn, 

mely letelte után automatikusan határozatlan idejűvé válik. 

- A szolgáltatásról alanyi adómentes - ÁFA nélküli számlát adok egyéni 

vállalkozóként. 

A szolgáltatás tartalma 
- Hirdetési fiók adminisztrációja 

- Fiókteljesítmény elemzés  

- Hibaelhárítás, Support kommunikáció 

- Üzleti céloknak megfelelő kampány- és hirdetésstruktúra kialakítása 

- Hirdetések írása és feltöltése: maximum 18 db/hónap 

- Konverziókövető és remarketing kód generálása 

- Teljesítmény monitorozása, rendszeres optimalizálás, legfeljebb heti 2 óra 

- Változtatási javaslatok tétele a weboldal kapcsán 

- Folyamatos e-mail kapcsolattartás 

- Telefonos konzultációs lehetőség, heti 1 alkalom 

- Havi riportok 

Javasolt kampányok 
- Remarketing - Megszólítani azokat a felhasználókat, akik már jártak a 

weboldalon, de még nem vásároltak. 

- Weboldal forgalmi és Konverziós célú kampányok - Érdeklődési kör alapján.  

- Rajongógyűjtő kampány - A Facebook oldal követői számának növelése 

érdekében. 
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Facebook tartalomkezelés 
Javasolt heti Facebook posztok 2 db / hét 

Ez alapján havi összesen 8-10 db / hó 

Tartalmak előállításának díja 40 000 Ft / hó 
 

 

 

 

A tervezetről 
- Az általunk javasolt bejegyzés darabszámtól a megrendelő eltérhet! 

Az ajánlatról 
- A csomag tartalmazza az oldal beállítását és a bejegyzések elkészítését is. 

- Szerződés megkötésekor 3 hónap határozott idő áll fenn, mely letelte után 

automatikusan határozatlan idejűvé válik. 

- A szolgáltatásról alanyi adómentes - ÁFA nélküli számlát adok egyéni 

vállalkozóként. 

A szolgáltatás tartalma 
- Rajongói oldal kialakítása, átalakítása 

- Oldalbeállítások finomhangolása 

- Facebook kommunikációs terv készítése 

- Bejegyzések írása a megrendelt mennyiségben 

- Bejegyzések publikálása 

- Közösségi aktivitás monitorozása 

- Folyamatos e-mail kapcsolattartás 

- Telefonos konzultációs lehetőség, heti 1 alkalom 

- Havi riportok 
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Instagram tartalomkezelés 
Javasolt heti Facebook posztok 2 db / hét 

Ez alapján havi összesen 8-10 db / hó 

Tartalmak előállításának díja 40 000 Ft / hó 
 

 

 

 

A tervezetről 
- Az általunk javasolt bejegyzés darabszámtól a megrendelő eltérhet! 

Az ajánlatról 
- A csomag tartalmazza az oldal beállítását és a bejegyzések elkészítését is. 

- Szerződés megkötésekor 3 hónap határozott idő áll fenn, mely letelte után 

automatikusan határozatlan idejűvé válik. 

- A szolgáltatásról alanyi adómentes - ÁFA nélküli számlát adok egyéni 

vállalkozóként. 

A szolgáltatás tartalma 
- Rajongói oldal kialakítása, átalakítása 

- Oldalbeállítások finomhangolása 

- Facebook kommunikációs terv készítése 

- Bejegyzések írása a megrendelt mennyiségben 

- Bejegyzések publikálása 

- Közösségi aktivitás monitorozása 

- Folyamatos e-mail kapcsolattartás 

- Telefonos konzultációs lehetőség, heti 1 alkalom 

- Havi riportok 
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LinkedIn Ads kezelés 
 

Javasolt havi LinkedIn hirdetési 
költségkeret 

200 000 Ft / hó 

Kampányok kezelési díja –  
A javasolt költségkeret esetén. 
[Ügynökségünknek fizetendő] 

70 000 Ft / hó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  10 

A tervezetről 
- A szükséges költségkeret személyre szabható, teljes mértékben a hirdető 

határozza meg, és annak mértéke bármikor változtatható! 

Az ajánlatról 
- A csomag tartalmazza a teljes fiók kezelése körül felmerülő feladatok és 

optimalizálás ellátását. Szerződés megkötésekor 3 hónap határozott idő áll fenn, 

mely letelte után automatikusan határozatlan idejűvé válik. 

- A szolgáltatásról alanyi adómentes - ÁFA nélküli számlát adok egyéni 

vállalkozóként. 

A szolgáltatás tartalma 
- Hirdetési fiók adminisztrációja 

- Fiókteljesítmény elemzés  

- Fiókszerkezet kidolgozása 

- Üzleti céloknak megfelelő kampány- és hirdetésstruktúra kialakítása 

- Hirdetési célcsoportok beállítása 

- Hirdetések írása és feltöltése: maximum 18 db/hónap 

- Konverziókövető és remarketing kód generálása 

- Teljesítmény monitorozása, rendszeres optimalizálás, legfeljebb heti 2 óra 

- Változtatási javaslatok tétele a weboldal kapcsán 

- Folyamatos e-mail kapcsolattartás 

- Telefonos konzultációs lehetőség, heti 1 alkalom 

- Havi riportok 

Megrendelő által igényelhető kiegészítő szolgáltatások: 

- Kisebb grafikai munkák: 10.000 Ft/megkezdett munkaóra 

- Google Analytics beállítás és riportálás: 10.000 Ft/megkezdett munkaóra 

- Online marketing tanácsadás: 5 000 Ft/megkezdett fél óra 

- További kampányok létrehozása és futtatása: 15 000 Ft /db 
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LinkedIn tartalomkezelés 
Javasolt heti LinkedIn poszt 1 db / hét 

Ez alapján havi összesen 4-5 db / hó 

Tartalmak előállításának díja 40 000 Ft / hó 
 

 

 

 

A tervezetről 
- Az általunk javasolt bejegyzés darabszámtól a megrendelő eltérhet! 

Az ajánlatról 
- A csomag tartalmazza az oldal beállítását és a bejegyzések elkészítését is. 

- Szerződés megkötésekor 3 hónap határozott idő áll fenn, mely letelte után 

automatikusan határozatlan idejűvé válik. 

- A szolgáltatásról alanyi adómentes - ÁFA nélküli számlát adok egyéni 

vállalkozóként. 

A szolgáltatás tartalma 
- Céges LinkedIn oldal kialakítása, átalakítása 

- Oldalbeállítások finomhangolása 

- LinkedIn kommunikációs terv készítése 

- Bejegyzések írása a megrendelt mennyiségben 

- Bejegyzések publikálása 

- Közösségi aktivitás monitorozása 

- Folyamatos e-mail kapcsolattartás 

- Telefonos konzultációs lehetőség, heti 1 alkalom 

- Havi riportok 
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Keresőoptimalizálás 
Elérhető SEO szolgáltatások, és azok árai: 

Egyszeri SEO –  

a weboldal rendbetétele az alapoktól 
200 000 Ft  

(egyszeri alk.) 

Havi SEO - az aloldalak folyamatos optimalizálása 

egyeztetett kulcsszavakra 
130 000 Ft /  

10 óra / hónap 

Havi SEO - az aloldalak folyamatos optimalizálása 

egyeztetett kulcsszavakra 
180 000 Ft /  

15 óra / hónap 

Havi SEO - az aloldalak folyamatos optimalizálása 

egyeztetett kulcsszavakra 
220 000 Ft /  

20 óra / hónap 

Kiegészítő lehetőségek: 

Szövegírás 8 Ft / karakter 

Linképítés 30 000 Ft / 6 link 

SEO audit 55 000 Ft 
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Az ajánlatról 
- Szerződés megkötésekor 12 hónap határozott idő áll fenn, mely letelte után 

automatikusan határozatlan idejűvé válik. 

- A szolgáltatásról alanyi adómentes - ÁFA nélküli számlát adok egyéni 

vállalkozóként. 

A havidíjas szolgáltatás tartalma 
- Havi munkaórák száma a választott csomag szerint 10-15-20 órás 

- Weboldalad részletes elemzése 

- Tanácsadás 

- Kulcsszókutatás 

- Szerkezeti átalakítások 

- Tartalomfrissítés – előre egyeztetett módon 

- Folyamatos SEO optimalizálás 

- Jelentéskészítés 

- Eszköz-optimalizáltsági vizsgálatok 

- Linképítés 

- Weboldal sebességének mérése 

- További vizsgálatok 

Az egyszeri díjas szolgáltatás tartalma 
- Weboldalad részletes elemzése 

- Tanácsadás 

- Kulcsszókutatás 

- Szerkezeti átalakítások 

- Eszköz-optimalizáltsági vizsgálatok 

- Weboldal sebességének mérése 

- További vizsgálatok 
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Online marketing audit 
Elérhető SEO szolgáltatások, és azok árai: 

Google Ads hirdetési fiók audit 55 000 Ft 

Facebook hirdetési fiók audit 55 000 Ft 

SEO - Keresőoptimalizálás audit 55 000 Ft 

Google Analytics audit 55 000 Ft 

Az összes audit egyidejű megrendelése 
esetén kedvezményes áron 

170 000 Ft 

 

 

 

 

 

Az ajánlatról 
- Az audit szolgáltatások célja, hogy feltárják a hirdetési fiókokban, a weboldal 

keresőoptimalizáltságában és a Google Analytics beállításaiban rejlő 

hiányosságokat, lehetőségeket. 

- A szolgáltatásról alanyi adómentes - ÁFA nélküli számlát adok egyéni 

vállalkozóként. 
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A szolgáltatás tartalma 
Google Ads és Facebook hirdetési fiókok esetén: 

- A hirdetési fiók struktúrájának elemzése 

- Meglévő kampányok beállításainak részletes átvizsgálása 

- Hibák és hiányosságok feltárása 

- Hirdetések átvilágítása 

- Mérések beállításainak áttekintése 

- Szakmai megfelelőség-vizsgálat 

Google Analytics esetén: 

- Analytics fiók felépítésének vizsgálata 

- Részbeállítások ellenőrzése 

- Adatpontosság, és a beérkező adatok megfelelő kezelésének ellenőrzése 

- Beállítási hibák feltárása 

Keresőoptimalizálás esetén:  

- SEO szempontú weboldal elemzés (rengeteg típusú elem vizsgálatával) 

- Hiányosságok feltárása 

- Hibakeresés 

- Oldalbetöltődés mérése 

- Eszköz-optimalizáltság vizsgálat 

- Szoftveres vizsgálat 

Az auditokat PDF formátumban küldjük el megrendelőnk részére!  
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Google Universal Analytics 
Google Analytics audit 55 000 Ft 

Google Analytics beállítás 30 – 60 000 Ft 

Google Analytics riportolás 30 – 45 000 Ft 
 

 

 

 

 

 

 

A beállítási szolgáltatás tartalma 
- Google Analytics fiók létrehozása 

- Fiókstruktúra kialakítása 

- Mérőkódok beépítéséhez szükséges instrukciók átadása a webfejlesztőnek 

- Mérni kívánt üzleti célok átbeszélése 

- Mérési feltételek kialakítása 

- Pontos adatfeldolgozás biztosítása (A technológiai korlátokon belül) 

- Google Tag Manager fiók létrehozása 

- Google Tag Manager beállítása az Analytics mérések segítésére 

- Részletes jelentés készítése az elvégzett beállításokról 

A riportolási szolgáltatás tartalma 
- Már beállított, kezelt Google Analytics fiókból történő riportolás (!) 

- Vállalkozói igények, kérdések felmérése 

- Weboldal látogatóiról gyűjtött statisztika kiértékelése 

- Jelentés készítése a megrendelőnek szükséges formában 

- Mélyelemzés végzése 
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Honlapkészítés, karbantartás 
Weboldalkészítés 150 000 Ft-tól 

Karbantartás - Eseti 15 000 Ft / óra 

Karbantartás – Havi előfizetéses 30 000 Ft / hó 
Egyedi WP fejlesztés 25 000 Ft / óra 

Weboldal sebességoptimalizálás 130 000 Ft 

Biztonsági optimalizálás 110 000 Ft 
Weboldal szövegírás 8 Ft / karakter 
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Az ajánlatról 
- A szolgáltatásról alanyi adómentes - ÁFA nélküli számlát adok egyéni 

vállalkozóként.  

A weblapcsomag tartalma 
- Wordpress CMS telepítése, konfigurálása 

- Modern, a mai trendeknek megfelelő megjelenés – választott sablon által 

- Reszponzív kialakítás, mely minden képernyőmérettel kompatibilis (asztali 

gépre, laptopra, táblagépre, mobilra optimalizált)  

- A legnépszerűbb kiegészítő bővítmények telepítése - SEO-t támogató eszközök, 

biztonsági modulok) 

- Menüszerkezet kidolgozása 

- Kapcsolati űrlap integrálása, egyedileg megadható adatokkal 

- Social media gombok integrálása 

- Cookie tájékoztató banner beállítása 

- Fejléc kialakítása 

- Lábléc kialakítása (kattintható elérhetőségekkel, egyéb információkkal, 

linkekkel) 

- Funkcionalitás tesztelése, esetlegesen felmerülő hibák javítása 

- Hozott/régi weblapról átemelt szöveges tartalmak feltöltése*  

- Megrendelő által biztosított grafikai anyagok elhelyezése  

- Kész weboldal élesítése, élő tesztelése 

A weboldal készítés folyamata 
A fejlesztés teszttárhelyen történik, a honlapot még a készítési fázisban 

átküldjük véleményezésre, így Ön is nyomon tudja követni az alakulását, és igény 

szerint van lehetőség a módosításokra is, összesen két alkalommal. Ajánlatunk 1 

magyar nyelvű honlap elkészítését tartalmazza.  
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Az együttműködés menete 
A honlapkészítési díj két részletben fizetendő, az első részlet, a díj 50%-a 

szerződéskötéskor, a fennmaradó összeg pedig az átvételét megelőzően. A 

szolgáltatás teljesítési határideje az első díjrészlet beérkezésétől számított 28 

munkanap.  

A honlapok megjelenését sablonok vezérlik, az általunk kínált sablonvariációkat 
a fenti ár tartalmazza. A választható sablonokat az ajánlat elfogadását követően, 
egy következő lépésben egyeztetjük. 
 
Az esetleges egyéb, a csomag tartalmán felüli felmerülő igényeket/kéréseket is 

igyekszünk teljesíteni, azonban ezeket óradíj ellenében tudjuk elvégezni. Az 

óradíjunk: 10 000 Ft. 

(pl.: plusz aloldalak létrehozása, egyéb grafikai feladatok, képszerkesztés, stb.) 

Ezek az oldalak a Wordpress CMS motorra épülnek, a hozzájuk tartozó 

adminisztrációs felületen keresztül a későbbiekben Ön is tudja szerkeszteni a 

tartalmakat.  
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Szövegírás 

 

 

 

 

 

 
 

Az ajánlatról 

- A szolgáltatásról alanyi adómentes - ÁFA nélküli számlát adok egyéni 

vállalkozóként. 

A szolgáltatás tartalma 
- Témakutatás 

- Ismeretanyagok elsajátítása 

- Szövegírás 

- SEO szempontok figyelembevétele 

- Linkek elhelyezése a szövegben 

- Ismételt helyesírás ellenőrzés 

- Elkészült anyagok átadása 

- Szükség/igény esetén módosítása, bővítése  
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A szolgáltatásokkal és az árajánlattal kapcsolatos kérdésekkel 

fordulj hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségeinken! 

 

 

 

 

 

Elérhetőségeink 

Weboldal https://ppconline.hu/ 

Telefon +36 70 452 0641 

E-mail info@ppconline.hu 
 

 

 


