


Bemutatkozás

Oldalunk célja, hogy fellendítse a magyar zenei életet

Jelenleg Magyarországon a zeneipar olykor korlátozott lehetőségeket nyújt, ezen szeretnénk pozitív irányba

változtatni. Manapság egyre nehezebb kitűnni a hatalmas médiazajban, ugyanakkor az online közösségi

média különböző platformjai kiváló lehetőséget nyújtanak a releváns közönség eléréséhez.

A zenészek/zenekarok/előadóművészek számára megjelenést biztosítunk a Facebook és Instagram

oldalunkon, valamint 1-1 legfrissebb daluk helyet kaphat a #dallalveletek Hazai Toplista nevű Spotify

lejátszási listán. Ez jelentős közönséget hozhat az előadók számára.

A megjelenést követően valamennyi social media marketing eszközt bevetve népszerűsítjük a zenészek

tartalmait, továbbá vállaljuk Facebook és/vagy Instagram kampányok, YouTube promóciók menedzselését,

illetve egyéb online közösségi marketing tevékenységekben is tudunk segíteni.



Ingyenes szolgáltatásaink

Facebook megjelenés

➢ A legfrissebb dalodat, klipedet vagy albumodat megjelentetjük, kihasználva a közösség erejét

Instagram megjelenés

➢ A Facebook megjelenéshez hasonlóan, az Instagram sem maradhat ki, itt még több követőre tehetsz szert

Spotify playlist

➢ Fél éven belül megjelent, az általad választott zeneszám elhelyezése a #dallalveletek Hazai Toplista

nevű lejátszási listán

Nézd meg a Spotify listánkat!

http://open.spotify.com/playlist/6hOE8eZ6SOdPBam3m9TdlD?si=vqHI8DdsQSavWmFsCf7sMA


Fizetős szolgáltatásaink

Bizonyára Te is tudod, hogy a nagyobb forgalom és nézettség érdekében több mindent szükséges egyszerre

megmozgatni (főleg a közösségi médiában), ezért a következő szolgáltatásainkat díjfizetés ellenében tudjuk

vállalni.

Facebook - Instagram - YouTube

➢ Facebook, Instagram oldal, YouTube csatorna optimalizálása

➢ YouTube megtekintések, feliratkozók, lájkok növelése

➢ Facebook / Instagram kampány elkészítése

➢ Instagram követők számának növelése

Spotify szolgáltatás

➢ Spotify lejátszások / rajongói tábor növelése

➢ Lejátszási listákon való elhelyezés (több 100 partner-playlist)

Telt házas koncertek elérése



Referenciánk

KiSTeHéN NEO

Dungaree

4S StreetZ!GOR

Baron Mantisbongor

… és még sokan mások.

Sexnuggets Pink & The PanthersWilliam Wolf



Musico Hungary

Partnereink

A zene összeköt minket

Dalok sokasága

Minden, ami magyar

alter- és könnyűzene

Feltörekvők

Kárpát-medence feltörekvő 

előadói (Spotify playlist)

Made In MediaMuso Unplugged

A music community that shares 

talents from around the world

Saját gyártású műsorok –

Reklám helyek első kézből

Best Musicians Of The World SIMPAL Productions

International reposter

of the best musicians

Reklámfilm- és videóklip gyártó

Magyar Alter

Legjobb alternatív magyar dalok 

egy helyen (Spotify playlist)



Partnereink

Szabó Viktor

www.szaboviktor.com 
fotográfus/videográfus

Evveladalban

A legjobb magyar zenék 
#hallgassmagyart

I Love Concerts HungaryMagyar Kedvencek 

Kedvenc magyar dalok egy 
Spotify playlist-en

Koncert hirdetések



Dal-Horizont YouTube BASIC

A csomag tartalma:

➢ 1 videót szükséges választani, amit fókuszba 

állítunk a promóció során

➢ Valódi megtekintések: min. 2 000+ (garantált)

Megjegyzés: Azért garantált, mert addig dolgozunk

vele, amíg el nem éri a videó ezt a számot. A

megtekintések valódi emberektől származnak!

➢ Valódi lájkok

➢ Valódi feliratkozók

➢ Instagramon való hirdetés (bejegyzések, sztorik)

➢ Facebookon való hirdetés (bejegyzések, sztorik)

Megjegyzés: A fentebb felsorolt platformokon hirdetjük

az adott YouTube videót (a Dal-Horizont oldalain, a

partnereink oldalain, valamint különféle Facebook

csoportokban).

A csomag ára: 19 980 Ft

(11 990 Ft hirdetési díj + 7 990 Ft munkadíj)

Időtartam: 14 nap

Fizetési lehetőségek

• Banki átutalás

• PayPal

• Revolut

• Készpénz

• Bitcoin

• HVI



A csomag tartalma:

➢ 1 videót szükséges választani, amit fókuszba 

állítunk a promóció során

➢ Valódi megtekintések: min. 4 200+ (garantált)

Megjegyzés: Azért garantált, mert addig dolgozunk

vele, amíg el nem éri a videó ezt a számot. A

megtekintések valódi emberektől származnak!

➢ Valódi lájkok

➢ Valódi feliratkozók

➢ Instagramon való hirdetés (bejegyzések, sztorik)

➢ Facebookon való hirdetés (bejegyzések, sztorik)

Megjegyzés: A fentebb felsorolt platformokon hirdetjük

az adott YouTube videót (a Dal-Horizont oldalain, a

partnereink oldalain, valamint különféle Facebook

csoportokban).

A csomag ára: 31 980 Ft

(23 990 Ft hirdetési díj + 7 990 Ft munkadíj)

Időtartam: 21 nap

Fizetési lehetőségek

• Banki átutalás

• PayPal

• Revolut

• Készpénz

• Bitcoin

• HVI

Dal-Horizont YouTube STANDARD



A csomag tartalma:

➢ 1 videót szükséges választani, amit fókuszba 

állítunk a promóció során

➢ Valódi megtekintések: min. 6 500+ (garantált)

Megjegyzés: Azért garantált, mert addig dolgozunk

vele, amíg el nem éri a videó ezt a számot. A

megtekintések valódi emberektől származnak!

➢ Valódi lájkok

➢ Valódi feliratkozók

➢ Instagramon való hirdetés (bejegyzések, sztorik)

➢ Facebookon való hirdetés (bejegyzések, sztorik)

Megjegyzés: A fentebb felsorolt platformokon hirdetjük

az adott YouTube videót (a Dal-Horizont oldalain, a

partnereink oldalain, valamint különféle Facebook

csoportokban).

A csomag ára: 43 980 Ft

(35 990 Ft hirdetési díj + 7 990 Ft munkadíj)

Időtartam: 28 nap

Fizetési lehetőségek

• Banki átutalás

• PayPal

• Revolut

• Készpénz

• Bitcoin

• HVI

Dal-Horizont YouTube PREMIUM 



Dal-Horizont Spotify BASIC

A csomag tartalma:

➢ 1 500+ lejátszás/streams (valódi felhasználók)

➢ Új követők, lájkok

➢ Lejátszási listáinkon (5+) való elhelyezés

➢ Partnereink lejátszási listáin (100+) való elhelyezés

Megjegyzés: Ez több tényezőtől is függ, mint pl. a dal

kategóriája, stílusa, partnereink szubjektív ízlése (a

bekerülést nem tudjuk garantálni).

➢ Instagramon való hirdetés (bejegyzések, sztorik)

➢ Facebookon való hirdetés (bejegyzések, sztorik)

Megjegyzés: A fentebb felsorolt platformokon hirdetjük

az adott Spotify-videót (a Dal-Horizont oldalain, a

partnereink oldalain, valamint különféle Facebook

csoportokban).

A csomag ára: 19 980 Ft

(11 990 Ft hirdetési díj + 7 990 Ft munkadíj)

Időtartam: 14 nap

Fizetési lehetőségek

• Banki átutalás

• PayPal

• Revolut

• Készpénz

• Bitcoin

• HVI



A csomag tartalma:

➢ 3 200+ lejátszás/streams (valódi felhasználók)

➢ Új követők, lájkok

➢ Lejátszási listáinkon (12+) való elhelyezés

➢ Partnereink lejátszási listáin (100+) való elhelyezés

Megjegyzés: Ez több tényezőtől is függ, mint pl. a dal

kategóriája, stílusa, partnereink szubjektív ízlése (a

bekerülést nem tudjuk garantálni).

➢ Instagramon való hirdetés (bejegyzések, sztorik)

➢ Facebookon való hirdetés (bejegyzések, sztorik)

Megjegyzés: A fentebb felsorolt platformokon hirdetjük

az adott Spotify-videót (a Dal-Horizont oldalain, a

partnereink oldalain, valamint különféle Facebook

csoportokban).

A csomag ára: 31 980 Ft

(23 990 Ft hirdetési díj + 7 990 Ft munkadíj)

Időtartam: 21 nap

Fizetési lehetőségek

• Banki átutalás

• PayPal

• Revolut

• Készpénz

• Bitcoin

• HVI

Dal-Horizont Spotify STANDARD



A csomag tartalma:

➢ 5 000+ lejátszás/streams (valódi felhasználók)

➢ Új követők, lájkok

➢ Lejátszási listáinkon (21+) való elhelyezés

➢ Partnereink lejátszási listáin (100+) való elhelyezés

Megjegyzés: Ez több tényezőtől is függ, mint pl. a dal

kategóriája, stílusa, partnereink szubjektív ízlése (a

bekerülést nem tudjuk garantálni).

➢ Instagramon való hirdetés (bejegyzések, sztorik)

➢ Facebookon való hirdetés (bejegyzések, sztorik)

Megjegyzés: A fentebb felsorolt platformokon hirdetjük

az adott Spotify-videót (a Dal-Horizont oldalain, a

partnereink oldalain, valamint különféle Facebook

csoportokban).

A csomag ára: 43 980 Ft

(35 990 Ft hirdetési díj + 7 990 Ft munkadíj)

Időtartam: 28 nap

Fizetési lehetőségek

• Banki átutalás

• PayPal

• Revolut

• Készpénz

• Bitcoin

• HVI

Dal-Horizont Spotify PREMIUM 



#dallalveletek Hazai Toplista

Spotify playlist felárak

1 600+ követő

Elhelyezés a playlist tetején (1. hely)

+ borítóképének módosítása a ti

albumborítótokra egy #dallalveletek

kerettel

➢ Időtartam: 7 nap

➢ Ára: 4990 Ft 2990 Ft 

Brand New Top Songs

2 000+ követő

Elhelyezés a playlist tetején (1. hely)

➢ Időtartam: 7 nap

➢ Ára: 1990 Ft 1390 Ft   

Elhelyezés a Top 10-ben

➢ Időtartam: 7 nap

➢ Ára: 990 Ft

Pop, Hip-hop, R&B Music

4 300+ követő

Elhelyezés a playlist tetején (1. hely)

➢ Időtartam: 7 nap

➢ Ára: 2 990 Ft 1 990 Ft

Elhelyezés a Top 10-ben

➢ Időtartam: 7 nap

➢ Ára: 1490 Ft



World Top Musician

Spotify playlist felárak

Elhelyezés a Top 10-ben

➢ Időtartam: 7 nap

➢ Ára: 1490 Ft

4 500+ követő

Elhelyezés a playlist tetején (1. hely)

➢ Időtartam: 7 nap

➢ Ára: 2 990 Ft 1 990 Ft

International Top Music

3 700+ követő

Elhelyezés a playlist tetején (1. hely)

➢ Időtartam: 7 nap

➢ Ára: 2 990 Ft 1 990 Ft

Elhelyezés a Top 10-ben

➢ Időtartam: 7 nap

➢ Ára: 1490 Ft

Best of EDM

1 400+ követő

Elhelyezés a playlist tetején (1. hely)

➢ Időtartam: 7 nap

➢ Ára: 1990 Ft 1390 Ft 

Elhelyezés a Top 10-ben

➢ Időtartam: 7 nap

➢ Ára: 990 Ft



A Dal 2022

Spotify playlist felárak

Elhelyezés a Top 10-ben

➢ Időtartam: 7 nap

➢ Ára: 1 990 Ft

170+ követő

Elhelyezés a playlist tetején (1. hely)

➢ Időtartam: 7 nap

➢ Ára: 4 990 Ft 2990 Ft

Best of Piano - International

55+ követő

Elhelyezés a playlist tetején (1. hely)

➢ Időtartam: 7 nap

➢ Ára: 1990 Ft 1390 Ft 

Elhelyezés a Top 10-ben

➢ Időtartam: 7 nap

➢ Ára: 990 Ft

Best of Rock

25+ követő

Elhelyezés a playlist tetején (1. hely)

➢ Időtartam: 7 nap

➢ Ára: 1990 Ft 1390 Ft 

Elhelyezés a Top 10-ben

➢ Időtartam: 7 nap

➢ Ára: 990 Ft



A csomag tartalma:

➢ Profil optimalizálás / tanácsadás

➢ Új követők szerzése (150+ új, valódi követő)

Megjegyzés: Ez akár jóval több is lehet, a 150 csupán

az a minimum szám, amit garantálni tudunk.

➢ #hashtag-ek felkeresése, majd kiválasztása és

használata

➢ Bemutatkozó/ajánló szöveg megfogalmazása

➢ Bemutatkozó/ajánló üzenetek kiküldése releváns

embereknek megengedett darabszám betartása

mellett rendszeres ütemben

A csomag ára: 19 980 Ft

(11 990 Ft hirdetési díj + 7 990 Ft munkadíj)

Időtartam: 14 nap

Fizetési lehetőségek

• Banki átutalás

• PayPal

• Revolut

• Készpénz

• Bitcoin

• HVI

Dal-Horizont Instagram BASIC



Dal-Horizont Instagram STANDARD

A csomag tartalma:

➢ Profil optimalizálás / tanácsadás

➢ Új követők szerzése (320+ új, valódi követő)

Megjegyzés: Ez akár jóval több is lehet, a 350 csupán

az a minimum szám, amit garantálni tudunk.

➢ #hashtag-ek felkeresése, majd kiválasztása és

használata

➢ Bemutatkozó/ajánló szöveg megfogalmazása

➢ Bemutatkozó/ajánló üzenetek kiküldése releváns

embereknek megengedett darabszám betartása

mellett rendszeres ütemben

A csomag ára: 31 980 Ft

(23 990 Ft hirdetési díj + 7 990 Ft munkadíj)

Időtartam: 21 nap

Fizetési lehetőségek

• Banki átutalás

• PayPal

• Revolut

• Készpénz

• Bitcoin

• HVI



Dal-Horizont Instagram PREMIUM

A csomag tartalma:

➢ Profil optimalizálás / tanácsadás

➢ Új követők szerzése (500+ új, valódi követő)

Megjegyzés: Ez akár jóval több is lehet, a 600 csupán

az a minimum szám, amit garantálni tudunk.

➢ #hashtag-ek felkeresése, majd kiválasztása és

használata

➢ Bemutatkozó/ajánló szöveg megfogalmazása

➢ Bemutatkozó/ajánló üzenetek kiküldése releváns

embereknek megengedett darabszám betartása

mellett rendszeres ütemben

A csomag ára: 43 980 Ft

(35 990 Ft hirdetési díj + 7 990 Ft munkadíj)

Időtartam: 28 nap

Fizetési lehetőségek

• Banki átutalás

• PayPal

• Revolut

• Készpénz

• Bitcoin

• HVI



ELÉRHETŐSÉGEINK

Almási Igor Olekszandrovics | Értékesítési Igazgató

+36 20 528 50 55

www.dalhorizont.hu

Facebook

Instagram

dalhorizont@gmail.com

https://www.facebook.com/dalhorizont
https://www.instagram.com/dalhorizont/?hl=hu
mailto:dalhorizont@gmail.com

