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A FreelancerBlog 2018. február 22-én indult, mint az első
magyar nyelvű online magazin, kifejezetten szabadúszóknak. 

Az alapító csapatunk a téma iránt elkötelezett szakemberek
segítségével az elmúlt évek során számos izgalmas
kezdeményezést indított útjára, így a FreelancerBlog mára a
hazai freelancer közösség és ökoszisztéma építésének egyik
legjelentősebb szereplőjévé vált. 

Évente közel 40.000 olvasónak segítünk a freelancerblog.hu-n
elérhető hasznos cikkekkel, útmutatókkal és interjúkkal. Nagy
hangsúlyt fektetünk a folyamatos keresőoptimalizálásra (SEO),
ezért az oldal látogatóinak 90%-a organikusan, a Google-ből
érkezik.

Mi a FreelancerBlog?

...



FreelancerBlog.hu: évi átlag 40.000 egyedi
látogató (organikus forgalom)

Hírlevél feliratkozóink száma: 1.371 fő

Hírlevél megnyitási arány: 40 - 45%
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 Facebook: 4.900 követő5

Elérésünk 

Facebook csoport (Freelancers in
Hungary): 5.700 tag6

FreelancerBlog.hu: 52.000 oldal-
megtekintés 2022-ben

Linkedin: 230 követő7



Brigi Lóránd

Célközönség

Szabadúszók, leendő szabadúszók és a munka jövőjének
trendjeire nyitott vállalkozások, szervezetek képviselői.

diplomás          nyelveket beszélő           trendekre nyitott 

képzi magát         kezdeményező       világra nyitott       kultúrafogyasztó                   

egészségtudatos               világlátott                   véleményvezér 

a közösségi médiában átlag feletti mértékben aktív 

átlagosan 25-35 éves               kezdeményező                  early adopter



MINI csomag

MAXI csomag

MEDIUM csomag
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Több elemből álló PR és hirdetési
csomagok: egyedi tartalmak
elkészítése és megjelenítése a
projektjeink változatos
kommunikációs csatornáin.

Együttműködési 
lehetőségek



MINI

PR és hirdetési csomagok / MINI

Válaszd a MINI csomagot a személyes márkád építéséhez,
vagy a terméked, szolgáltatásod bemutatásához a célzott
elérésű kommunikációs felületeinken.

Bemutatkozó cikk a FreelancerBlog.hu felületén (minimum 1200 szavas,

általunk írt, veled egyeztett cikk, az oldal stílusához illeszkedve.)

SEO-barát tagolás és felépítés, belső linkek elhelyezése igény szerint.

Az anyagokat minden esetben mi készítjük, profi szövegíróval, a

célcsoportnak szólóan, a szolgáltatásról érthetően, emészthetően.

A cikkhez tartozik social media és hírlevél megosztás, valamint fizetett

hirdetési támogatás.

Igény esetén a cikkek végén egyedi szöveges ajánlatot tudunk

elhelyezni.

A csomag ára 125.000 Ft, melyről alanyi adómentes
számlát állítunk ki.



MEDIUM

PR és hirdetési csomagok / MEDIUM

Válaszd a MEDIUM csomagot a fő üzenteid vagy ajánlatod
kommunikálására egy erős, hiteles márka ernyője alatt. 

Márkaépítést és értékesítést támogató cikksorozat a FreelancerBlogon: a

csomag 3 db cikk elkészítését tartalmazza (a cikkek min. 3 hét eltéréssel

jelennek meg).

A 3 cikk témáját együtt határozzuk meg a márkaépítési céljaitokkal

összhangban (pl. cégbemutató; alapítói interjú; esettanulmány; stb.). 

SEO-barát tagolás és felépítés, belső linkek és CTA elhelyezése igény szerint.

A cikkhez tartozik social media és hírlevél megosztás, valamint fizetett

hirdetési támogatás. 

Banner elhelyezés a FreelancerBlog.hu oldalsávjában (2 hét, 300x250 px).

A csomag ára 285.000 Ft (95.000 Ft/ cikk), melyről alanyi
adómentes számlát állítunk ki.



MAXI

PR és hirdetési csomagok / MAXI

Együttműködési ajánlat a freelancing, remote work, new
work, a kreatív és aktív életmód mellett elkötelezett
stratégiai partnereink számára.

A MAXI csomag keretében lehetőséget biztosítunk arra, hogy a Te vagy a

vállalkozásod szorosabb, komplexebb, és tökéletesen organikus módon

illeszkedve jelenjen meg tartalmainkban és eseményeinken.

Közösen kidolgozott koncepció, célzott csatornamix, egyedi tartalmak.

Extra lehetőségek, mint podcast szponzoráció, konferencia partnerség,

influencer együttműködések, stb.

Erre a csomagra egyedi árat adunk, amint körvonalazódik
az együttműködés tartalma.



Kapcsolatfelvétel
után előzetes

online vagy offline
konzultáció,

igényfelmérés és
közös ötletelés 30-

60 percben. 

A megbeszéltek után
javaslatot teszünk az

együttműködés
részleteire (időzítés,
téma, műfaj, stb.) 
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Add your
thought here Add your

thought here

Add your
thought here

Add your
thought here

Add your
thought here Add your

thought here

yes!
this isgreat

Az együttműködés menete

Közösen
meghatározzuk az

együttműködés
alapját képező

kulcsüzeneteket és
egyeztetjük az

elvárásokat.

Előkészítjük a
tartalmakat, majd

jóhagyás után
eljuttatjuk a megfelelő

csatonákon a
megfelelő

emberekhez.



Akikkel már együtt dolgoztunk 



Kapcsolat
Beszéljünk! Filep Szilvia, a FreelancerBlog

alapítója

+36 20 312 7797

hello@freelancerblog.hu


