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SZOLGÁLTATÁSOK
profiloldalak.hu oldal szolgáltatásainak részletes leírása

Ingyenes keresés Ügyfelek számára

Ügyfeleinknek ingyenesen biztosítjuk a regisztrált cégprofilokra való keresést és kapcsolatfelvételt
a vállalkozásokkal. A keresőmezőbe írt kifejezés megadásával és a „Keresés” gombra kattintásával
indított keresés eredményeit találati listán jelenítjük meg. A találati listából kiválasztott vállalkozás
cégprofilja a „további részletek” hivatkozásra kattintással nyitható meg. A cégekkel a megjelenített
elérhetőségeken,  illetve  a  „Kapcsolatfelvétel”  című  űrlap  kitöltésével  és  az  „ÜZENET
ELKÜLDÉSE” nyomógombra kattintással e-mailben is felveheti a kapcsolatot.

Hirdetési lehetőségek Partnerek számára

Partnereink számára a következő szolgáltatásokat kínáljuk:

szolgáltatás díjfizetés díj

Standard megjelenés éves 14.500 Ft + ÁFA

Prémium szolgáltatás 3 havi 19.500 Ft + ÁFA

Standard megjelenés
Alapszolgáltatásként  Partnereinknek  saját  címen  (www.profiloldalak.hu/sajatcim)  elérhető
cégprofilt  biztosítunk.  A cégprofil  egy  mobil  barát  (responsive),  technikailag  a  keresőmotorok
elvárásainak  (SEO)  is  megfelelően   kialakított  internetes  felület.  A  profilon  megjelennek  a
Partnereink  által  vállalkozásukkal,  tevékenységeikkel  kapcsolatosan  megadott  tartalmak,  a
látogatók számára elérhető egy kapcsolatfelvételre alkalmas űrlap, melyen keresztül e-mail üzenetet
küldhetnek Partnereinknek.
A cégprofilon a következő tartalmak megjelenítésére van lehetőség:

 profilkép
 főcím, alcím, szlogen
 elérhetőségek, nyitvatartás és egyéb adatokat
 tevékenységek általános leírása
 tevékenységek (maximum 7 db) felsorolása és részletes leírása
 képgaléria maximum 20 db kép elhelyezésével

A vállalkozás címét interaktív, útvonal tervezővel ellátott térképen is megjelenítjük.
A cégprofilon megjelenő tartalmak módosítása online adminisztrációs felületen keresztül a saját
felhasználói fiókba való bejelentkezést követően végezhetők el.
A szolgáltatás határozatlan idejű előfizetői szerződés keretében vehető igénybe, díja 14.500 Ft +
ÁFA / év.

Prémium szolgáltatás
A Standard  megjelenéssel,  a  Portálon  saját  cégprofillal  rendelkező  Partnereink  számára  a  jobb
megtalálhatóság  és  nagyobb  látogatottság  eléréséhez  további  hirdetési  lehetőséget  kínálunk.  A
Prémium szolgáltatás keretében Partnereink maximum 5 ajánlatot helyezhetnek el cégprofiljukon,
melyek a következőket tartalmazzák:

 ajánlat címe
 ajánlat részletes leírása
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 képgaléria maximum 10 db kép elhelyezésével

Meghatározható az ajánlatok érvényessége: kezdő dátum - befejezés dátuma, vagy folyamatosan
érvényes.
A rögzített ajánlatok külön oldalakként megjelennek a cégprofilon, a látogatók számára elérhető egy
kapcsolatfelvételre  alkalmas  űrlap,  melyen  keresztül  e-mail  üzenetet  küldhetnek  az  ajánlattal
kapcsolatban Partnereinknek.
Az  ajánlatok  kiemelten  megjelennek  a  Portál  kapcsolódó  keresési  felületein  a  találati  listát
megelőzően, a találati listában a cégprofil adataival együtt az ajánlatok címeit is feltüntetjük. A
Prémium szolgáltatással rendelkező Partnereinket a találati listák elején jelenítjük meg.
Az ajánlatok tartalmának módosítása online adminisztrációs felületen keresztül a saját felhasználói
fiókba való bejelentkezést követően végezhetők el.
A szolgáltatás megrendeléséhez Partnerünknek rendelkeznie kell előfizetői szerződéssel a Standard
megjelenés használatával. A szolgáltatás határozatlan idejű előfizetői szerződés keretében vehető
igénybe, díja 19.500 Ft + ÁFA / 3 hónap.

Felhasználói fiók funkciói
Szolgáltatásaink részeként Partnereink számára az online adminisztrációs feladatok elvégzéséhez
személyes felhasználó fiókot biztosítunk a következő funkciókkal:

 Bejelentkezés
 Áttekintés
 Cégadatok
 Felhasználó
 Profil
 Kijelentkezés

A szolgáltatások keretében Partnereink által megjelenített tartalmakról

A Portál szolgáltatásaival technikai megoldásokat kínál arra, hogy Partnereink nyilvánosan elérhető
tartalmakat  helyezhessenek  el.  A  tartalmak  a  regisztrált  vállalkozás  tevékenységi  köréhez
kapcsolódó, a Portál szolgáltatásai által meghatározott témákban hozhatók létre, a Partnerek által
közzétett tartalmakért kizárólag Partnereink felelősek, a következő tartalmak megjelenítésére nincs
lehetőség:

 pornográf, erotikus és egyéb korhatárhoz kötött tartalmak
 durva, vulgáris nyelvezetű tartalmak
 drogok és más tiltott termékkel, vagy szolgáltatással kapcsolatos tartalmak
 személyek elleni uszítás, egyéb diszkriminatív tartalmak
 dohány és más nem hirdethető termékek, szolgáltatások
 tartalmak mellyel harmadik fél jogai megsérthetők
 félrevezetésre alkalmas, megtévesztő tartalmak
 rossz minőségű, zavaró tartalmak

Aggályos esetben a Partnerünket felszólítjuk a tartalmak megváltoztatására, amennyiben ez nem
történik meg a kérdéses tartalmakat eltávolítjuk.
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Értelmező rendelkezések:

Portál: a https://www.profiloldalak.hu címen elérhető online üzleti katalógus oldal.
Szolgáltató: a Portál tulajdonosa és üzemeltetője, a BB Profil Kft.
Ügyfél: a Portál látogatója.
Partner: cégprofillal rendelkező, a Portálon tartalmat szolgáltató egyéni, vagy táras vállalkozás.
Megrendelő:  a  Portál  előfizetői  rendszerben  igénybe  vehető  szolgáltatásinak  használatához  a
Szolgáltató részére ajánlatot tevő egyéni, vagy társas vállalkozás
Előfizető: előfizetői szerződéssel rendelkező egyéni, vagy társas vállalkozás
Cégprofil:  a  Partner  által  közzétett  tartalmakat  megjelenítő  saját  címen
(https://www.profiloldalak.hu/sajatcím) elérhető oldal.
Felhasználó: a Partner adatainak és a cégprofilon megjelenő tartalmaknak a karbantartását online
módon elvégző személy.
Felhasználói  fiók:  a  Felhasználó  bejelentkezését  követően  rendelkezésre  álló  online
adminisztrációs funkciókat biztosító felület.


