
Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 

Az alábbi leírásban bemutatjuk a WinterNET Hirdető Kft. speciálisan oktatási intézményekre kialakí-

tott hirdetési módszerét, mellyel tömegesen tudunk érdeklődőket biztosítani a velünk szerződött 

iskolák számára.  

Mit is jelent ez pontosan? 
 

Egyszerű, átlátható szolgáltatást és elszámolást:  

 Mi olyan embereket küldünk, akik kifejezetten az Ön által megadott képzésekre érdeklődnek. 

 Ön az általunk küldött érdeklődők száma alapján fizet, amennyiben a START csomag lejárta 

után bizalmat szavaz cégünknek 

 

Amiért ezt a megoldást kedvelik partnereink:  
 

A legtöbb hirdetési módszer bizonytalan eredménnyel kecsegtet. Hirdethet ezer helyen – újságban, 

rádióban, különböző internetes oldalakon – de ezek általában nem garantálnak ügyfélszámot.  

A népszerű Google AdWords és a Facebook fizetős megoldásai – bár kiváló szolgáltatások – csak át-

kattintást, azaz látogatószámot garantálnak. A látogatóknak azonban csak kis részét érdekli az Ön 

konkrét ajánlata. A többségük bezárja az oldalát, és nem lesz belőlük ügyfél. 

Ezzel szemben az Érdeklődőszerzés szolgáltatásunkkal nem hirdetésmegjelenést vagy látogatókat 

vásárol, hanem kifejezetten olyan érdeklődőket szerez, akik részt akarnak venni a tanfolyamain. 

Ezek olyan minősített érdeklődők, akik végigolvassák a képzésekről közzé tett 

adatokat, a részvételi feltételeket, és önszántukból döntenek úgy, hogy felve-

szik oktatási intézményével a kapcsolatot. 

 

 

  



Hogyan hirdetünk? 
 

1. Egyeztetjük, mely képzésekre vár érdeklődőket. 

2. Az Ön weboldala és a rendelkezésekre álló információk alapján egyedi leírást írunk minden egyes 

képzéshez. Keresőbarát tartalmat készítünk, így a Google is a barátunk lesz az ügyfélszerzésben. 

3. A jelenlegi oktatásközvetítéssel, tanfolyamokkal foglalkozó weboldalainkra feltöltjük a képzések 

leírását. Ezek a weblapok már látogatott, bejáratott weboldalak, tehát már önmagában az új képzé-

sek feltöltése eredményez látogatókat.  

– De mi erre még ráteszünk pár lapáttal: 

4. Minőségi látogatókat terelünk a weboldalakra. Többféle hirdetést készítünk a képzéseihez, és kü-

lönböző online hirdetési módszerekkel keresünk a neten potenciális érdeklődőket.  

5. Űrlapokat helyezünk el a weblapokon, ezeken keresztül érdeklődhetnek a látogatók. Ezek az űrlap-

ok automatikusan küldik a képzéseire az érdeklődőket. 

6. Az Ön által megadott e-mail címre fognak beérkezni a hallgatók adatai, akik ezzel egy időben au-

tomatikusan megkapják az iskola elérhetőségét. Innentől már csak egy lépés a kapcsolatfelvétel.   

 

Mennyibe kerül egy érdeklődő? 
 

A START csomag keretén belül most 50 érdeklődőt INGYEN biztosítunk, az Ön által 

megjelölt maximum 10 képzésre. 

Így a jelenlegi ajánlatunk: 

0 Ft / 50 érdeklődő 

Mi biztosak vagyunk abban, hogy szolgáltatásunk megtérülő  

befektetés az iskolája számára, ezért adunk ilyen  

nagy értékű szolgáltatást ajándékba. 

  



Amit mi kérünk: 

 

Ossza meg velünk tapasztalatait a szolgáltatással kapcsolatban! Számolja ki, az érdeklődők 

hány százalékából lett tényleges beiratkozó! 

Hasonlítsa össze ezt az eddigi hirdetési módszerei eredményeivel, hogy valós képet kapjon 

befektetése megtérüléséről! Mondja meg Ön, hogy mennyit ér egy érdeklődő! 

 

 

Még gondolkodik, hogy megrendelje az ingyenes START csomagot? 
 

A csomag díjtalan, és iskolája számára nem jár semmiféle kockázattal vagy elköteleződéssel. 

Emellett 50 érdeklődőt küldünk iskolájának, akikből (egy átlagos, 10%-os konverziót feltéte-

lezve) körülbelül 5 érdeklődő az intézménye hallgatója lesz.  

Gondoljon bele, mit veszíthet, és mit nyerhet?  

Ha él ezzel a lehetőséggel, nem veszíthet semmit, viszont 50 érdeklődőt biztosan nyer. To-

vábbá, ha hasznosnak találja szolgáltatásunkat, akkor egy olyan partnerrel is gazdagabb lesz, 

aki hosszú távon, tömegesen érdeklődőket közvetíthet iskolájának. Tegyen egy próbát! 

A START csomag már önmagában is teljes értékű érdeklődőket biztosít. Bár ezt most ingyen 

adjuk Önnek, ez egy jelentős értéket képvisel, mely mögött komoly munka áll. Három ki-

emelt weboldalunkra is feltöltjük intézménye képzéseit, melyekhez keresőbarát tartalmat 

készítünk, és a képzéseket külön is hirdetjük.  

Miért éri meg Önnek a START csomag lejárta után szerződni? 
 

Ha úgy dönt, hogy megbíz minket további érdeklődők szerzésével, akkor sokkal nagyobb 

eredményre számíthat, mint amit a START csomagnál tapasztalt: az érdeklődők közvetítése 

felgyorsul, a napi érdeklődőszám megnövekszik. Ezeket az alábbi lépésekkel érjük el: 

 több hirdetéssel tereljük a releváns látogatókat a képzései általunk készített oldalaira 

 a képzései több honlapunkra is felkerülnek, egyes képzések tematikus (egy-egy szak-

macsoportra vagy helyszínre specializálódott) weboldalainkra is kikerülnek 

 a képzéseihez még több egyedi szöveget készítünk és töltünk fel a weboldalainkra 



 

Ha a START csomag után úgy dönt, hogy szeretne előfizetni a szolgálta-

tásra, akkor az alábbi érdeklődőszámok várhatóak: 
 

Budapesti államilag finanszírozott képzések esetén átlagosan havi 40-60 érdeklődő, önköltséges kép-

zések esetén havi 3-5 érdeklődő várható egy adott képzésre. Például 10 iskolarendszerű képzés ese-

tén, 2 hónapos kampány alatt körülbelül 1000-1200, költségtérítéses képzéseknél pedig 60-100 ér-

deklődőt tartok reálisnak. 

Az, hogy a küldött érdeklődőkből pontosan mennyien válnak hallgatóvá, leginkább az oktatási intéz-

ményük ajánlatán és az ügyfélszolgálatán múlik. 

 

Mi szívesen népszerűsítenénk a képzéseit – ehhez azonban most Önnek kell lépnie: 

Hogyan lehet jelentkezni az ingyenes START csomagra? 
 

Írja meg nekünk jelentkezési szándékát a szaboandrea@winternet.hu e-mail címre, és cégünk a lehe-

tő leghamarabb felveszi Önnel a kapcsolatot.  

A START csomag megrendelése nem jár fizetési és további szolgáltatásokra vonatkozó rendelési 

kötelezettséggel! 

 

Az ajánlatban szereplő feltételek üzleti titoknak minősülnek, egy promóció részei, melyek csak az 

ajánlatot kísérő levélben megjelölt időpontig érvényesek. 

Bármilyen kérdése van, hívja a 0620-273-7626-os telefonszámot, vagy írjon a 

szaboandrea@winternet.hu ügyfélszolgálati e-mail címünkre, és a lehető leghamarabb válaszolunk. 

Üdvözlettel, 

Szabó Andrea 

WinterNet Hirdető Kft. – az oktatási intézmények hirdetésének specialistája 
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