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Partner Író Ajánlat 

 

 

 

 

A London Life Design egy információs és szolgáltató vállalkozás mindazon külföldön 

élő vagy külföldre költözni kívánó magyarok számára, akik kinti életük és karrierjük 

újrakezdésében, újratervezésében szeretnének információt és személyre szabott 

segítséget kapni. A Tudástár oldalakon számos hasznos és érdekes írás található, 

nem csak a külföldi élettel és karrierrel kapcsolatban, de úgy általánosságban a 

kiegyensúlyozott, boldog élettel és sikeres karrierrel kapcsolatban. Ezen a profilon 

belül szeretném, ha minél többfajta és minél színesebb témáról olvashatnának az 

érdeklődők, ezért szeretném bővíteni a már meglévő partneri kapcsolatot másokkal 

is, akikkel kölcsönösen együttműködve segíteni tudjuk részben az olvasókat 

különböző információk, szolgáltatások révén, részben pedig egymást és a 

szolgáltatásaink megismertetését. 

 

 

Téged kereslek, ha: 

 pszichológus, NLP tréner, életmód tanácsadó, grafológus, üzleti tanácsadó, 

karriertanácsadó (HR), nyelvtanár, egészségszakember vagy, vagy bármi 

olyasmivel foglalkozol, amiről úgy érzed a London Life Design profiljába vág 

 szeretnél minél több emberhez eljutni és megismertetni a neved és a 

szolgáltatásaid 

 szeretsz és tudsz is írni 

 

 

Mit ajánl neked a London Life Design: 

 a LLD „Partnerek, szakértők” weboldalán megjelenési lehetőséget – fotóval, rövid 

bemutatkozással és az elérhetőségeid megadásával 

 a LLD „Tudástár” weboldalán a cikkeid szerepeltetését – névvel, elérhetőséggel, 

illetve linkkel a „Partnerek, szakértők” oldalhoz 

 a kéthetente kiküldött hírlevelünkben a cikkeid szerepeltetését 

 a London Life Design Facebook és Twitter oldalán a cikkeid megjelenítését, 

bizonyos Facebook csoportokban való megosztását 

 a weboldalad / Facebook oldalad, illetve az ott szereplő tartalmak alkalmankénti 

megosztását a London Life Design Facebook és Twitter oldalán 

http://www.londonlifedesign.com/tudastar
http://www.londonlifedesign.com/partnerek-szakertok
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 a saját rendezvényeid megosztását a LondonLife Design Facebook és Twitter 

oldalán, illetve bizonyos feltételek esetén a weboldalon és a hírlevélben való 

promótálását 

 jövőbeni együttműködés lehetőségét online és offline tréningek közös 

megszervezésére 

 

 

Mit kérek tőled: 

 havonta egy vagy két cikk megírását az általam megadott paraméterek alapján – 

lásd a Gyakorlati tudnivalót a következő oldalon 

 a London Life Design weboldalának, Facebook oldalának, illetve az ott szereplő 

tartalmak, szolgáltatások alkalmankénti megosztását 

 a London Life Design által szervezett rendezvények, tréningek megosztását a 

Facebook és Twitter oldaladon 
 

 

Az ajánlat egy közös, partnerségen alapuló barter ajánlat – vagyis nem foglal 

magában pénzügyi tranzakciót egyik fél részéről sem. 

  

  

 

Légy te is a London Life Design szakértője! 

  

Ha érdekel az együttműködés lehetősége, és elolvastad a Gyakorlati tudnivalókat is, 

vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben és írd meg, hogy mivel foglalkozol, milyen 

témájú cikkekkel tudnád színesíteni az oldalt - esetleg el is küldheted egyik írásod.  

  

 

 

 

Üdvözlettel: 

Beck Marianna 

London Life Design alapítója 
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Gyakorlati tudnivalók 

 

 

Az alábbi feltételek vonatkoznak a cikkírásra: 

 minimum 1.5 oldal hosszú – Microsoft Office Word 

o eredeti margóbeállítás 

o Thames New Roman betűtípus 

o 12-es betűméret 

o 1.5 sortávolság 

 legyen tagolva (bevezetés, tartalom, lezárás) 

 ha vannak már megírt cikkeid, akkor variálhatod 50-50%-ban őket az újonnan 

megírt cikkeiddel – pl. ha 2 írást küldesz 1 hónapban, akkor az egyik lehet egy 

már megjelent írásod, a másik viszont újonnan megírt kell, hogy legyen 

 az újonnan, a London Life Design számára megírt cikk a London Life Design 

Tudástár oldalán kell, hogy megjelenjen először – a megjelenést követő 2 hét 

után szabadon felhasználhatod máshol is, illetve ha az elküldést követő 2 héten 

belül nem jelenik meg az írásod a London Life Design oldalán, akkor a cikket 

szabadon felhasználhatod  

 a témát vagy te választod meg, amit leegyeztetsz velem, vagy én adok neked 

témajavaslatot, ha kéred 

 küldhetsz kiválasztott képet az írásodhoz vagy rám bízod a választást 

 beleegyezel abba, hogy esetlegesen megkérhetlek, hogy változtass címet, képet, 

írj vagy szerkessz át néhány sort vagy a veled való egyeztetés után én 

megteszem 

 

 

A szakértő adatbázisba való bekerüléshez az alábbiakat kell elküldened: 

 egy jó felbontású profil kép 

 egy rövid, pár soros bemutatkozó (6-8 sor) 

 elérhetőségeid: telefon, e-mail, weboldal vagy Facebook oldal 

 


