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Miért jött létre az Artotek?

Az Artotek célja, hogy lehetőséget biztosítson azoknak a
művészeknek, akik szeretnék eladásra szánt alkotásaikat még
nagyobb közönséghez, új vásárlókhoz eljuttatni az online tér
adta lehetőségek segítségével.
A járványhelyzet tovább nehezítette a művészek és közönségük
egymásra találását, még fontosabbá vált az interneten való
megjelenés, az új technikák beiktatása a művészek értékesítési
gyakorlatába.
Platformunkkal olyan eszközt adunk a kezedbe, amivel a vásárlói
körödet kibővíheted, valamint elérheted azokat a vevőket is, akikhez
eddig nem volt lehetőséged eljutni.
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▪Mi az Artotek?

Az Artotek online alkotóművészeti platform, mely
közvetíti az eladó művészeti alkotásokat a
művésztől a vásárlóközönséghez.

… és milyen szolgáltatásokat nyújt?
Feltöltheted rá eladásra szánt alkotásaidat, adatokkal,
leírással, fotókkal.
Feltöltheted rá alkotói profilodat, melyben
bemutathatod pályafutásodat, művészi látásmódodat,
eddigi kiállításaidat, katalógusaidat, elismeréseidet.

Nyújt még mást is?
Hogyne, például
kiemelheted hirdetésedet, alkotói profilodat, így az
érdeklődők a főoldalról könnyebben rádtalálnak,
elmentheted mások hirdetéseit,

a téged érdeklő hirdetésekre a paraméterek (korszak, stílus, téma
stb.) hirdetésfigyelőt állíthatsz be, így az új hirdetéseket emailben automatikusan megkapod,
e-mail-címed, telefonszámod megadásával kapcsolatba léphetsz
érdeklődőiddel, vevőiddel.

Érdeklődőidet honlapodra, közösségi oldaladra
irányíthatod.
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Miért éri meg az Artoteket választani?
▪

Megkímélünk a munkától

▪

A marketing költséget mi álljuk

▪

Szélesítjük a vevőkörödet

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Könnyen használható fellületünkön csak a képeket és információkat kell
feltöltened.
A folyamatos fejlesztéssel járó idő- és energiabefektetéstől megkímélünk,
készen kapod a megoldást.

A saját weboldalad/webshopod/közösségi média profilod a hirdetési
költségek töredékéért támogatjuk, látogatókat irányítunk rá.
Résztvehetsz az Artotek promócióiban.
A platformot széles körben hirdetjük és kiemelt megjelenési lehetőséget is
biztosítunk egyes csomagjainkban.

Földrajzi határokat átívelő lehetőséget biztosítunk számodra, ami által mind a
jelenlegi, mind az új vevők megnézhetik és beleszerethetnek az általad
készített művekbe.
A közös felület által nagyobb közönséget vonzunk, így hozzáférésed olyan
potenciális vevőkhöz is, akihez nem jutnának el a műveid egyéb módon.
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Megéri az elsők közt lenni?
Induló akciónk keretében – korlátozott
számban - lehetőséget biztosítunk arra, hogy a
hivatalos nyitás előtt feltölthesd a teljes
portfóliódat ingyen.
Azoknak, akik a megnyitást megelőzően
csatlakoznak 3 hónap díjmentes használatot
biztosítunk Prémium Művész csomagunkban.*
Minden a nyitási akció keretein belül
csatlakozó művész munkáit social média
postban és hirlevélben promótáljuk,
valamint további 5 db hirdetés kiemelési
opcióval ajándékozunk meg.
* A nyitási akció végén automatikusan a prémium csomag havi dijas előfizetésre áll át a
szolgáltatás. Lemondásra és módosításra az ASZF szerint van lehetőség.
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Csomagjaink
MŰVÉSZ
BASIC

STANDARD

PREMIUM

ÁR
havonta

2 900 Ft / hó

6 900 Ft / hó

14 900 Ft / hó

ÁR
6 hónapos előfizetéssel*

2 610 Ft / hó
(15 660 Ft / 6 hónap)
10% kezvezmény

6 210 Ft / hó
(37 260 Ft / 6 hónap)
10% kezvezmény

13 410 Ft / hó
(80 460 Ft / 6 hónap)
10% kezvezmény

ÁR
éves előfizetéssel*

2 3200 Ft / hó
(27 840 Ft / 1 év)
20% kezvezmény

5 520 Ft / hó
(66 240 Ft / év)
20% kezvezmény

11 920 Ft / hó
(143 040 Ft / év)
20% kezvezmény

Saját művész profil
Link a weboldaladhoz és social média felületeidhez
5 mű megosztása képes hirdetéssel
1 szalag hirdetés
1 mű főoldali kiemelése

Minden a Basic csomagban plusz:
2 cikk a hirfolyamban havonta
25 mű megosztása képes hirdetéssel
3 szalag hirdetés
3 lista oldali kiemelés
3 mű főoldali kiemelése

Minden a Basic és Standard csomagban plusz:
2 cikk a hirfolyamban havonta
Bármennyi mű megosztása képes hirdetéssel
10 szalag hirdetés
5 lista oldali kiemelés
5 mű főoldali kiemelése

TARTALOM

•
•
•

6 hónapos és éves előfizetés esetén az adott időtartamra vonatkozó összeg előre, egy összegben kerül megfizetésre, illetve levonásra.
A jelen prezentációban foglaltak tájékoztató jellegűek, szerződéses ajánlatnak nem minősülnek.
A csomagokban szerepló pr-cikket a partner készíti el és küldi meg publikálásra az Artoteknek.
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Következő lépések?

▪

Jelentkezz!
Küldj e-mailt vagy hívj minket telefonon és segítünk a
beregisztrálásban.

▪

Ha szeretnéd, segítünk feltölteni a képeidet, szövegeidet.
Indulási akciónk keretében feltöltjük az általad biztosított
tartalmakat, hogy Neked még ezzel se legyen dolgod.

▪

A platform hivatalos indulásávál egyidőben el is indul a műveid
népszerűsítése is.
Kiemelt induló kampányunkban külön figyelmet fordítunk a
művek promótálására ezzel is támogatva azokat, akik már az
elejétől velünk vannak.

▪
▪

▪
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Várjuk jelentkezésedet!

Honti Katalin
szakmai menedzser
katalin.honti@artotek.hu
+36 30 125 2434
artotek.hu
(A jelen tájékoztató 2021. április 30-ig vagy visszavonásig érvényes, szerződéses
ajánlatnak nem minősül.)

