Billbarter.com Hirdetési Szabályzat
A Billbarter.com oldalon többféle lehetőség áll rendelkezésre
magánszemélyek részére, hirdetés feladásra. Hirdetéstípusok:

mind

vállalkozások

mind

Hírfolyam
Csak vállalkozások számára elérhető! A billbarter.com Hírfolyamában csak a Billbarter
tevékenységéhez és/vagy a Barterváltó üzleti közösséghez kötődő üzenet jeleníthető meg. A Billbarter
Hungaria Zrt. fenntartja a jogot, a Hírfolyamba feltett üzenetek bírálatára.

Piactér
Csak vállalati ügyfeleink számára elérhető (megnyitott BV számla nem szükséges)!
Felhívjuk figyelmét, hogy a Piactéren és a Barterváltó Elfogadóhelyek listájában található ajánlatok
nem azonosak!
Az Elfogadóhelyek listájában az ajánlatokat minél pontosabban kérjük megadni! Az Elfogadóhely
megnyitásánál a leírásban szerepelnie kell:
•
•
•
•
•
•

mely termékekre fogadja el a minimális BV arányt,
mely termékeire nem tud elfogadni BV-t,
milyen mennyiségben tudja termékeit kiszolgálni (nagyker/kisker),
mely időszakban tudja a fenti terméket kínálni (egész évben/szezonálisan, csak adott
időszakban stb.),
van-e olyan terméke, amelyre magasabb BV elfogadást vállal,
mely elérhetőségen lépjenek Önnel kapcsolatba az érdeklődők (csak tel, csak email,
személyesen stb.).

Barterváltó Elfogadóhelyek „Új ajánlat feladás”-ával kiemelt termékeiket, akciós ajánlataikat,
Barterváltóért értékesítendő termékeiket/szolgáltatásaikat hirdethetik a Piactéren. Kérjük, minél több
információt adjon meg és töltsön fel fotót.
Magánszemély ügyfeleink a http://facebook.com/bartervaltopiac oldalon hirdethetnek.
A Piactéren megjeleníthető hirdetések maximális száma (per hét/fő vagy jogi személyiség): 3 darab
Kereslet, 3 darab Kínálat. Kínálati ajánlat feladása esetén a Barterváltó elfogadás mértékének
megadása (összegben vagy százalékosan) kötelező! Barterváltó elfogadás nélküli eladó termékek
hirdetéseit töröljük!
Keresleti ajánlat feladása előtt tekintse meg a Piactér ajánlatait és a Barterváltó Elfogadóhelyek
listáját is!
A Keresleti és Kínálati ajánlatokhoz tartozó Barterváltó elfogadások mértéke közel azonos kell legyen.
Helytelen példa: saját termékemet hirdetem 30% BV elfogadással, azonban keresek 100% BV
szolgáltatást. Ezen hirdetést töröljük! Helyes hirdetések feladása: 40% BV elfogadás mellett eladnám
termékem és keresek min. 40% BV elfogadással terméket. (A szabályzat mind magán mind vállalati
ügyfelek esetében igaz)
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100% keresleti ajánlat feladására csak olyan Felhasználónk jogosult, aki hasonló BV elfogadással
értékesít terméket/szolgáltatást.
A Piactéren csak konkrét termék/szolgáltatás kereshető! Helytelen példa: keresek 100% BV-ért
bármely piacképes cikket. A hasonló hirdetéseket töröljük! Helyes példa: min. 30% BV elfogadás
mellett keresek …

A Facebook Barterváltó Piactéren kérjük figyelembe venni a keresett/kínált termékek minőségi
követelményeit! Használt (elhasznált), hibás, nem működő, megrongálódott stb. termékek hirdetését
töröljük.
A Facebook Barterváltó Piactér nem tőzsde! Utalványra váltásra vagy utalvány vásárlásra nincs
lehetőség. Amennyiben a termék/szolgáltatás túlárazásra kerül Barterváltóban, a hirdetést töröljük.

Kiemelt hirdetések (billbarter.com jobb szélső sáv)
Barterváltóért vásárolható hirdetési felület. Ár: 5.000,- BV/hó/hirdetés.

Facebook Hirdetések
A
http://facebook.com/bartervaltopiac
oldalunkra
minden
magánszemély
ügyfelünk
keresletét/kínálatát várjuk! A fentiek érvényesek a Facebookon feladott ajánlatokra is, ezeket is
ellenőrízzük.
Vállalkozás esetén, az Elfogadóhely kínálata, a számla megnyitásánál megadott információk
megjelennek a Billbarter hivatalos Facebook oldalán, http://facebook.com/billbarterhungary címen!

E-mail Hírlevél
BV-Elfogadóhelyek részére negyedéves rendszerességgel küldjük el legújabb Elfogadóhelyeink
listáját röviden összefoglalva. Az oldal célja a folyamatos látogatottság és használat, így nem kívánjuk
terhelni mások postaládáját.
A Billbarter.com oldal használatáról küldött értesítések, tájékoztatók, havi számlakivonatok küldése
ettől függetlenül történik.
A Billbarter Hungaria Zrt hirdetési szabályzatának megszegése a Felhasználó írásbeli
figyelmeztetéséhez majd, a tevékenység folytatása esetén, kitiltásához vezet a billbarter.com oldalról.
Jelen Hirdetési Szabályzat érvényes 2013. április 1-től visszavonásig.
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