A Kiállítás Járók Társasága bemutatja
a KiallitasAjanlo.hu hirdetési szolgáltatásait
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Kiállítás Ajánló Portál
Kortársak egymás közt

Programajánló
A Kiállítás Ajánló a sajto@kiallitasajanlo.hu–ra
küldött sajtóanyagokból válogatva állítja össze
a weboldal kiállításokra fókuszáló programlistáját.
Amennyiben Ön kiállítást szervez, mielőbb
küldje el ajánlóját, hogy tájékoztathassuk
a kiállítás járókat.
Vagy használja az ügyéfélkaput!

Mit küldjön a programajánló
emailben?
- A kiállítás megnevezése, helyszín,
mettől-meddig látogatható
- A megnyitórendezvény időpontja,
vázlatos programja
- Egy kapcsolódó fotó
Opcionális:
- Részletes kiállítás ajánló szöveg
- 2-5 fotó forrásmegjelenítéssel
- egyéb kapcsolódó dokumentum

Helyinfó
A kiállítási helyszínek adatlapja tájékoztat a látogatók számára fontos információkat. Az adatlapon elérhető: a helyszín neve, pontos cím térképpel és
útvonaltervezővel, telefonszám, e-mail cím, weboldal, nyitvatartás. Igény szerint
részletes bemutatkozó szöveg.
Amennyiben Ön kiállítási helyszínt képvisel, ellenőrizze a helyinfó helyességét. Ha
módosításra van szükség, jelezze a sajto@kiallitasajanlo.hu –ra küldött e-mailben.
Vagy használja az ügyéfélkaput!

Jó, de miben nyújt többet más
programajánló portáloknál?
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Múzeumok, galériák, kiállítóterek...

Bizonyára Önnel is előfordult már, hogy a sajtónak küldött bejelentések, vagy
módosítási kérések néhány órás vagy akár néhány napos átfutási idővel jelentek
meg a médiában.
Például, ha hétvégén vagy ünnepi időszakban vette észre, hogy téves információk
kerültek nyilvánosságra egy megnyitóval kapcsolatban, esetleg rosszul szerepel a
helyszín címe vagy a kiállító művész neve valahol.
A késlekedés ilyenkor nem csak kellemetlen perceket okozhat!
Jó ha tudja, hogy a legkeresettebb kiállításos portálon ez nem fordulhat elő,
hogyha rendelkezik Kiállítás Ajánló Ügyfélkapu hozzáféréssel.

Kiállítás Ajánló Ügyfélkapu
A Kiállítás Ajánló megbízik a kiállítási helyszínek munkatársaiban, ezért a
fennakadások elkerülése értekéban megnyitotta számukra az Ügyfélkaput,
ahol saját maguk tölthetik fel a kiállítás ajánlóikat, és frissíthetik a helyinfókat.
Az ügyfélkapun keresztül végzett módosítások

AZONNAL MEGJELENNEK
a Kiállítás Ajánló programajánló portálon
Így a kiállítás járók haladéktalanul megtudhatnak mindent!

Regisztráljon azonnal,

vagy kérje részletes tájékoztatónkat
az online@kiallitasajanlo.hu email címen.
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A hazai kulturális nagyvárosokban hetente akár tíz-húsz kiállítás is megnyílhat.
Vannak olyan fontos események egy kiállító életében, amivel mindenképp
szeretne kitűnni ebből a programáradatából. Ezért a Kiállítás Ajánló
többféle előnyt kínál
azoknak, akik előtérben akarnak maradni.

Kiemelten ajánlott kiállítás
A Kiállítás Ajánló többféle nézeben ajánlja a programokat, amelyeken igény
szerint megkülönböztetett helyen és módon jelennek meg a kiemelt kiállítások.

A programlistákban elsők közt szerepel
és más kiállítás ajánlók végén alternatív ajánlatként megjelenik
Így mindig a kiállítás járók szeme előtt marad.

Banner
A portál jól látható részein elhelyezhető
animált bannerek és reklámspotok

mozgásukkal vonják magukra
a figyelmet.

Publikálás
Lehetőség van tudósítások, pr cikkek,
vagy interjú publikálására.
Hozott szöveg megjelentethető
szerkesztőink előzetes hozzájárulását
követően.

A weboldalon szereplő listaárak tájékoztató jellegűek.
Mindig kérjen egyedi ajánlatot!
Az együttműködési lehetőségek felmérésével
megtaláljuk a legkedvezőbb ajánlatot.
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