Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. és Tourinform Iroda
H-5700 Gyula, Kossuth u. 7.
Tel./fax: +36-66/561-680, +36-66/561-681
E-mail: info@visitgyula.com
www.visitgyula.com

MÉDIAAJÁNLAT
Érvényes: 2019. január 1-től visszavonásig
A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. megjelenési lehetőségei:
ÁRAK
Alábbi áraink az 1. sz. mellékletben megjelölt eszközökre vonatkoznak, azzal együtt
értelmezendők.
Ssz.

Hirdetési felület

Részletes szakmai tartalom
Méret: 5x2,4m

1.

GYULAI ÓRIÁSPLAKÁT

Helyszínek: 1. Csabai út, 44-es
bevezető, jobb oldal 2. Sarkadi út,
hídfőnél, bevezető jobb oldalon,
kétoldalas 3. Temesvári út, bevezető,
bal oldal

1 oszlopon 3 db felület
Méret: 93,5x131,5 cm, álló
2.

GYULAI
HENGEROSZLOP

bérleti díj:
felület/hó,
papír plakát
gyártási és
kihelyezési
költség: db
öntapadó
plakát, molinó
gyártási és
kihelyezési
költség: db
bérleti díj:
felület/hó

Helyszínek: 1. Kossuth L. u. (Patrióta
Kisvendéglő előtt) 2. Várkert u.
gyártási
(Almásy-kastély és a fürdő nyári
költség: db
főbejárata előtt) 3. Várfürdő parkjában
4. Kossuth tér 5. Gyulavári kastély

Méret: 135x95 cm, fekvő
3.

Mennyiségi
egység

GYULAI HIRDETŐTÁBLA
(KÜLTÉRI
PLAKÁTHELYEK)
Méret: 140x100 cm, fekvő
Helyszín: Kossuth L. u., Gyulai
Kisvonat megállójánál, kétoldalas

bérleti díj:
felület/hó
gyártási és
kihelyezési
költség: db
bérleti díj:
felület/hó
gyártási és
kihelyezési
költség: db

Nettó
egységár
(Forint)
50 000

30 000

60 000

21 000

7 000

15 000
7 000
16 000
7 000
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4.

MEGJELENÉS A GYULAI
GARANTÁLT
PROGRAMKÍNÁLAT-BAN

Megjelenés a garantált
programkínálatban, valamint az azt
népszerűsítő marketingeszközökön,
programkoordináció, jegyértékesítés
fél év
több ponton. Évente kétszer kerül
frissítésre a programkínálat. 6 hónapos
határozott időre szóló szerződés.
hirdetési díj
Min. 3 000 db leporelló.
VAGY
6 db 70x100 cm, kültéri, öntapadós
fél év
plakát, közterületeken
10 db A/2, beltéri plakát, szállodai
elhelyezés, 3+1 (Kapusházban
szezonálisan) db A/2 megállítótábla az
információs pontokon
http://www.visitgyula.com/gyulaiprogramok
www.visitgyula.com

5.

MEGJELENÉS GYULA
VÁROS HIVATALOS
nyitóoldali banner, statikus (álló)
TURISZTIKAI PORTÁLJÁN banner, jpg formátum
7 000 e-mail cím a visitgyula.com
adatbázisa alapján

jutalék a
megvalósult
programok
után

hó/db

6.

HÍRLEVÉL

7.

FACEBOOK POSZT
GYULA, A TÖRTÉNELMI
FÜRDŐVÁROS OLDALÁN
(EGYEDI KREATÍV
KÉSZÍTÉSÉVEL ÉS
SZÖVEGÍRÁSSAL)

A hozzá rendelt hirdetési díjat a
megrendelő fizeti, melyre kedvezmény
nem igényelhető.
https://huhu.facebook.com/Gyula.varos/

8.

BEJEGYZÉS A VÁROS
HIVATALOS TURISZTIKAI
BLOGJÁN

www.visitgyula.com/blog

bejegyzés

Szállásközvetítés, online regisztrációs
felületek biztosítása, fakultatív
programszervezés, helyszíni
regisztráció, koordináció

100 főig

9.

KONFERENCIA
SZERVEZÉSE,
LEBONYOLÍTÁSI
RÉSZFELADATOK*

Konferencia táska promóciós
tartalommal

alkalom

alkalom

60 000

-

50 000

10 000

10 000

20 000

400 000/alkalom

100 fő fölött 600 000/alkalom

db

2 000
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ELFOGADÓI OLDAL:
Megjelenés a Visit Gyula Cardot
népszerűsítő marketingeszközökön.
Évente kerül frissítésre. 1 évre szóló
határozott idejű szerződés.

10.

11.

12.

MEGJELENÉS A VISIT
GYULA CARD –
TURISZTIKAI
KEDVEZMÉNYKÁRTYARENDSZERBEN

KIÁLLÍTÁSI
INSTALLÁCIÓK BÉRLETE

Min. 5 000 pld. Visit Gyula Card
magazin, elektronikusan is
megtekinthető:
http://www.visitgyula.com/visitgyulacard
www.card.visitgyula.com
KIBOCSÁTÓI OLDAL:
(Feltétele: GYIE tagság.)
Katalógus megjelenés apartmanok és
év
egyéb szálláshelyek számára
Szállodák és kereskedelmi
szálláshelyek számára
Infopult, sajtóháttér, roll-up, pop-up.

VENDÉGELÉGEDETTSÉG- Egyéb szakmai kutatások elvégzése
MÉRÉS
megrendelésre.

13.

SZAKMAI TANÁCSADÁS

14.

GÉPJÁRMŰ BÉRLETE

alkalom

alkalom

60 000

10 000
5 000
10 000

20 000

500 000

Előadás, tréning.

óra

20 000

Ford Tranzit. A bérleti díjon felül az
üzemanyagköltség külön fizetendő.

nap

12 000

15. KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS

Vendégek részére. Visit Gyula Carddal
50% kedvezmény.

16.

Vendégek részére.
(Visit Gyula Carddal a „Városnéző
körséta idegenvezetővel” elnevezésű
garantált programra: 100%
kedvezmény)

IDEGENVEZETÉS

év

1 óra
1 nap
1 hét
1 - 4 óra
4 – 8 óra

8 órán túl

1 200
3 600
10 200
6 000
24 000 + 4 800
Ft/óra
38 400 + 3 600
Ft/óra
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Csomagkedvezmény
300 001-400 000 Forint nettó
megrendelés esetén

400 001-500 000 Forint nettó
megrendelés esetén

500 000 Forint nettó feletti
megrendelés esetén

10% kedvezmény

15% kedvezmény

20% kedvezmény

Megjegyzések:
• A felületek a szabad helyek függvényében bérelhetőek ki.
• A szerkesztés, gyártás és kihelyezés díjai a bérleti díjon felül fizetendők. Ehhez a
következő anyagok szükségesek: vektoros logó, nagy felbontású képek, plakáton
megjeleníteni kívánt formázott szöveg, egyéb, a plakáton megjeleníteni kívánt elemek (pl.
arculati kézikönyv, színek, támogatók, azok logói, stb.). Amennyiben ezek az anyagok nem
állnak rendelkezésre, úgy a bérlő által szerkesztett kész anyag kerül kihelyezésre. Ebben az
esetben a bérlő csak a bérleti díjat, illetve a kihelyezés költségét köteles megfizetni.
• Az egyedi igények külön megegyezés tárgyát képezik.
• Az ajánlat elfogadása írásos megrendelés esetén érvényes a számlázási adatok
megadásával.
• Megrendelő a kiállított számla alapján átutalással, 8 napos fizetési határidővel köteles a
hirdetési díjat megfizetni.
• Nem minősül a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. részéről felmondásnak, így annak
kötelezettségei alól is mentesül, ha egy hirdetési felület megsemmisül (természeti csapás,
lopás, stb.), jogszabályi változás következik be, bármely hatóság egy felületre kiadott
engedélyt visszavon, vagy új engedélyhez köt, valamint egyéb, előre nem látható esemény
(földrendezés, kisajátítás, vis major, stb.) következik be, mely a bérleti jogviszony
folytatását az adott táblára átmenetileg vagy végérvényesen lehetetlenné teszi.
• Egy felület kiesése, megrongálódása vagy egyéb olyan sérülése miatt, ami a szerződésszerű
teljesítést akadályozza, bérlő választása szerint cserefelületre vagy bérleti díj jóváírásra
tarthat igényt.
• Megrendelő a megrendelést csak az addig legyártott hirdetési anyagok kifizetése után
mondhatja fel.
• Megrendelő a megrendeléssel elfogadja a fenti pontok tartalmát.
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TDM tagsági kedvezmények:
A TDM tagok, illetve a megrendelők ingyenesen elhelyezhetik szórólapjaikat, plakátjaikat a
Tourinform irodában és a külső információs pontokon. A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
tulajdonosi köre részére a listaárakból 90% kedvezményt biztosít.
GYIE tagsági kedvezmények:
A GYIE tagok, illetve a megrendelők ingyenesen elhelyezhetik szórólapjaikat, plakátjaikat a
Tourinform irodában és a külső információs pontokon. A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. a
Gyulai Idegenforgalmi Egyesület tagjai részére a listaárból 50% kedvezményt biztosít.

Komoróczki Aliz
ügyvezető
Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.

5

