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Termékek megjelenítése a tásasjátékok 
adatlapján 
 
Ez a leírás részletes információkat ad a termékek megjelenítéséről a társasjátékok 
adatlapján. 

Kiemelt partnerek, partnerek és egyéb ajánlatok 
A Tarsasjatekok.com három kategóriába sorolja a webshopokat és azok termékeit: 
 

● Kiemelt partnerek 
● Partnerek 
● Egyéb/További ajánlatok 

 
A kategóriák előny élveznek az alattuk lévő kategóriákkal szeben mind a pozíciót, mind a 
megjelenést tekintve. 
 
A kijelző mérettől függően legfeljebb 6 terméket mutatunk egyszerre egy játékhoz, a 
többi ajánlat csak interakció után válik elérhetővé. 
 

 
 

A partneri vagy kiemelt partneri kategóriába tartozó üzleteknek 10% kedvezményt 
biztosítunk az árfigyelő szolgáltatáshoz! 
 
Leírás: https://tarsasjatekok.com/uzleteknek 

https://tarsasjatekok.com/uzleteknek


Kiemelt partnerek 
A kiemelt partnerek a legmagasabb elérhető kategória jelenleg a rendszerben. 
 
Mindig maximum három kiemelt ajánlatot mutatunk egy társasjátékhoz, amennyiben 
ennél több kiemelt partner van a rendszer dinamikusan, egy algoritmus alapján 
választja ki a három terméket a kiemelt ajánlatokhoz. 
 
Ez a három kiemelt partner a felbontástól függetlenül mindig látszódnak az adatlapon. 
 
Az algoritmus két fő szempontot alapján preferálja a kiválasztás során a termékeket: 
 

● Minden kiemelt partner felé a lehető legtöbb átkattintást biztosítsa 
● A termék a “Fő termékek” köréből kerüljön ki. 

 
Fő termékek: Azok a termékek, melyek az eredeti (nem akciós) ár alapján csoportosítva a lehető 
legnagyobb elemszámú halmaz, mely ha lehet tartalmazzon magyar nyelvű kiadást, részét képezik. 
 
Az algoritmus minden társasjáték esetében más, ha egy üzlet nem lett kiemelt partner 
egy adatlapon, az nem, vagy pozitívan befolyásolja egy másik adatlapon való 
megjelenését. 
 
Az algoritmus kiválasztott kiemelt termékeket egy percig őrzi meg, utána újra elvégzi a 
Kiemelt ajánlatok kiválasztását. 

Partnerek 
A partnerek ajánlataiból mindig maximum 6 - {A kiemeltek száma} darabot mutatunk, 
ez a felbontástól függően lehet kevesebb, a többit interakció után érhetik el a 
felhasználók. 
 
Az egyéb ajánlatokat tekintve sokkal, de kiemelteket tekintve egy kicsit kevésbé 
hangsúlyosabb megjelenést kapnak. 
 
Azok a kiemelt partnerek akiknek a terméke éppen nem lett kiválasztva a fenti 
kategóriába ide sorolódnak vissza. 
 
A termékek sorrendjét az áruk, kondíciójuk és “Fő termékek” státusza határozza meg. 
 
Fő termékek: Azok a termékek, melyek az eredeti (nem akciós) ár alapján csoportosítva a lehető 
legnagyobb elemszámú halmaz, mely ha lehet tartalmazzon magyar nyelvű kiadást, részét képezik. 



 
 

Egyéb/További ajánlatok 
Az egyéb ajánlatok az elérhető legalacsonyabb kategória jelenleg a rendszerben. 
 
A partnerek és kiemelt partnerek termékei mindig megelőzik az egyéb ajánlatokat, ha 
azok a “Fő termékek” közé tartoznak. 
 
A termékek sorrendjét az áruk, kondíciójuk és “Fő termékek” státusza határozza meg. 
 
Fő termékek: Azok a termékek, melyek az eredeti (nem akciós) ár alapján csoportosítva a lehető 
legnagyobb elemszámú halmaz, mely ha lehet tartalmazzon magyar nyelvű kiadást, részét képezik. 

A kategóriák árai 
A kategóriák díjai jutalékos elven működnek, így azoknak előfeltétele, hogy mérhető 
legyen a webshopban a Tarsasjatekok.com oldalon keresztül érkezett forgalom és 
vásárlás, ami a Tarsasjatekok.com számára is elérhető kell hogy legyen ellenőrizhető 
formában. 

Kiemelt partnerek és partnerek 
A kiemelt partnerek és partnerek díjai megegyeznek, azok a bruttó bevétel 8%-ka, de 
havonta minimum 5 000 Ft, melyet a tárgyhót követő hónapban kell rendezni, 
 
A kiemelt partneri kategóriához egy további feltétel szükséges csak, a webshopon 
minden oldalán szerepelnie kell egy általunk biztosított doboznak. A dobozt nem 
szükséges frekventált pozícióban elhelyezni, lehet a láblécben is. 
 

 
 
Példa: https://tarsasjatekok.com/partneri-doboz.html 
 

https://tarsasjatekok.com/partneri-doboz.html


A két kategóriánál, az első megrendelés minimális ideje 3 hónap, minden további 
hosszabbítás minimum 1 hónapra vehető igénybe. Az első megrendelés esetén a 
három hónap minimum díját, 15 000 Ft-ot előre, az indulás előtt kell rendezni. 

Egyéb ajánlatok 
Az egyéb ajánlatok kategóriája ingyenes, a jelentkezésen kívül más feltételei nincsenek. 

Jelentkezés 
A jelentkezéshez írjon egy e-mailt az info@tarsasjatekok.com címre, ahol meg tudjuk 
beszélni a részleteket. 
 

Gyakran ismételt kérdések 

Mit jelent, hogy 8%, de minimum 5 000 Ft? Mennyit is kell most fizetnem? 
Ha a jutalék nem éri el az 5 000 forintot, akkor 5 000 forintot, minden más esetben a 
bruttó bevétel 8 százalékát. 
 
Példák: 
 

- A bevétel 32 000 Ft volt 
Ebben az esetben 5000 Ft lesz a havidíj, hiszen a 32 000 Ft 8%-ka 2560 Ft, így a 
minimum 5000 Ft fog érvényesülni. 
 

- A bevétel 320 000 Ft volt 
Ebben az esetben 25 600 Ft lesz a havidíj, a hiszen 320 000 Ft 8%-ka 25 600 Ft, így 
az fog érvényesülni a minimum 5000 Ft-tal szemben. 
 

- A bevétel 32 000 Ft volt, de az 5000 Ft minimum előre rendezve lett 
Ebben az esetben 0 Ft lesz a havidíj, hiszen a 32 000 Ft 8%-ka 2560 Ft, így a 
minimum 5000 Ft fog érvényesülni, de az utóbbit már előre kifizette. 
 

- A bevétel 320 000 Ft volt, de az 5000 Ft minimum előre rendezve lett 
Ebben az esetben 20 600 Ft lesz a havidíj, hiszen a 320 000 Ft 8%-ka 25 600 Ft, így 
az fog érvényesülni a minimum 5000 Ft-tal szemben, de az utóbbit már előre 
kifizette. 
 

8% nagyon sok! Nincsenek kedvezmények? 
Természetesen vannak. Egy hosszútávú, minimum egy évre szóló megállapodás esetén 
jelentős kedvezményeket kaphatnak az üzletek a jutalék nagyságát illetően. A 
kedvezemény mértékéről érdeklődjön e-mailben, az info@tarsasjatekok.com címen! 

mailto:info@tarsasjatekok.com
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Mit jelent, hogy az első rendelési idő minimum 3 hónap? 
Az első három hónapot előre kell rendezni, melynek összege 3 x 5000 Ft, azaz 15 000 Ft 
összesen. Ha a jutalék, valamelyik hónapban meghaladja a minimum 5000 Ft-ot, akkor a 
különbözetet a szokásos módon, a tárgyhó után következő hónapban kell rendezni. 

Mi történik, ha felmondom a szolgáltatást? 
A megkezdett hónapra, a felmondás időpontjáig, ugyanúgy érvényes lesz az árszabás, a 
jutalék 8%-ka, de minimum 5000 Ft, melyet még a tárgyhóban rendezni kell. 
Felmondás esetén, a következő rendelés minimális ideje ismét 3 hónapra módosul. 

Megkezdett hónapban is igényelhető a szolgáltatást? 
Igen, azonban, ha az a hónap 15. napja után történik, a minimális rendelési idő az 
aktuális és a következő három hónapra módosul. 
Megkezdett hónap esetén a csonka hónap minimális díját, 5000 Ft-ot, arányosítjuk a 
kezdési idő és a hónap napjainak számával. 

Időközben szeretnék kategóriát módosítani. Mi ilyenkor a teendő? 
A kiemelt partneri és a partneri kategória szabadon átjárhatóak és bármikor 
megtehetőek, a már leírt feltételeken felül nincs extra költsége. A váltás nem minősül új 
megrendelésnek, így nem érvényes rá az első megrendelés minimális rendelési ideje 
sem. 

Szeretnék kiemelt partner lenni, de nem szeretném a dobozt kirakni az oldalra! 
Ez lehetséges, sok partnerünk választja ezt a megoldást, de amennyiben a kiemelt 
partner doboz nélkül szeretné ezt a kategóriát, az mindig egy egyedi megállapodás 
részét képezi. 
Ennek formája leggyakrabban a játékfelajánlás, bemutató cikkek írásához, melyben az 
üzlet kiemelése mellet, egy direkt terméklinket is mindig elhelyezünk. 

Hogyan tudom mérni a Tarsasjatekok.com oldalról jövő forgalmat és jutalékot? 
Számos webshopmotor részét képezi az Affiliate marketing megoldásokat biztosító 
modul, vagy ha ez nem elérhető a Google Analytics rendszerén minden további gond 
nélkül mérhetőek lesznek az eredmények. 
 
A legnépszerűbb webshop rendszerekhez és a Google Analytics-hez készítettünk egy 
részletes leírást, melyeket az alábbi linken találhat meg: 
 
https://tarsasjatekok.com/uzleteknek 

Maradtak még kérdéseim, hol tehetem fel őket? 
Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal az info@tarsasjatekok.com címen! 

https://tarsasjatekok.com/uzleteknek
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