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MÉDIAAJÁNLAT
Érvényes: 2016. december 6-tól visszavonásig
A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. legfontosabb feladata a gyulai desztináció népszerűsítése
belföldön és célországainkban egyaránt, a vendégéjszakák számának növelése, a Gyula és
környékének turisztikai és egyéb vállalkozások népszerűsítésén, szolgáltatásainak értékesítésén
keresztül.
Cégünk több, mint öt éve működik regisztrált helyi TDM (turisztikai desztinációs menedzsment)
szervezetként, melynek lényeges eleme a piacorientáltság, a helyi vállalkozók (közvetlen és
közvetett turisztikai vállalkozások) szakmai tevékenységének koordinálása.
TDM szervezetként több, mint 160 kisebb és nagyobb turisztikai vállalkozást ölelünk fel,
képviseljük a szakmát Gyula Város Önkormányzata előtt, valamint tanácsadó szerepet töltünk be a
városi turisztikai fejlesztések és a stratégiaalkotás során. Ennek megfelelően kommunikációs
tevékenységünk két meghatározó irányban történik: a turisták irányába (potenciális vendégek és a
már Gyulán tartózkodó turisták), valamint a helyi szereplők, a szervezet tagjai (turisztikai
szolgáltatók, önkormányzat, város fő turisztikai attrakciókat üzemeltető cégek, helyi lakosok,
potenciális TDM tagok) irányába.
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

Mennyiségi
egység

Nettó
egységár
(Forint)

bérleti díj:
felület/hó,

50 000

papír plakát
gyártási költség:
db

30 000

öntapadó plakát,
molinó gyártási
költség: db

60 000
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Méret: 93,5x131,5 cm, álló
2.

GYULAI
HENGEROSZLOP

Helyszínek: 1. Kossuth L. u. (Patrióta
Kisvendéglő előtt) 2. Várkert u. (Almásygyártási költség:
kastély és a fürdő nyári főbejárata előtt) 3.
db
Várfürdő parkjában 4. Kossuth tér 5.
Gyulavári kastély
Méret: 135x95 cm, fekvő

3.

4.

GYULAI
HIRDETŐTÁBLA

MEGJELENÉS A
GYULAI GARANTÁLT
PROGRAMKÍNÁLATBAN

5.

MEGJELENÉS GYULA
VÁROS HIVATALOS
TURISZTIKAI
PORTÁLJÁN

6.

HÍRLEVÉL

7.

KONFERENCIA
SZERVEZÉSE,
LEBONYOLÍTÁSI
RÉSZFELADATOK*

bérleti díj:
felület/hó

Méret: 67,5x95cm, álló. 2 db fér el a
hirdetőtáblán.
Helyszín: Kossuth L. u., Gyulai Kisvonat
megállójánál, kétoldalas
Megjelenés a garantált
programkínálatban, valamint az azt
népszerűsítő marketingeszközökön,
programkoordináció, jegyértékesítés több
ponton. Évente kétszer kerül frissítésre a
programkínálat. 6 hónapos határozott
időre szóló szerződés.

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

6 300

21 000
6 575
14 000
3 600

fél év
60 000

Min. 3 000 db leporelló.

hirdetési díj
VAGY

6 db 70x100 cm, kültéri, öntapadós
plakát, közterületeken

fél év

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

21 000

jutalék a
megvalósult
programok után

-

hó/db

50 000

7 000 e-mail cím a visitgyula.com
adatbázisa alapján

alkalom

100 000

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

alkalom,
600 000-től

600 000

nyitóoldali banner 315x255 px, statikus
(álló) banner, jpg formátum

Konferencia táska promóciós tartalommal db

2 000
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8.

BEJEGYZÉS A VÁROS
HIVATALOS
www.visitgyula.com/blog
TURISZTIKAI BLOGJÁN

bejegyzés

9.

Megjelenés a Visit Gyula Cardot
népszerűsítő marketingeszközökön.
Évente kerül frissítésre. 1 évre szóló
MEGJELENÉS A
határozott idejű szerződés. Feltétel TDM
TURISZTIKAI
KEDVEZMÉNYKÁRTYA- tagság.
RENDSZERBEN - VISIT Min. 5 000 pld. Visit Gyula Card magazin,
elektornikusan is megtekinthető:
GYULA CARD
http://www.visitgyula.com/visitgyulacard
www.card.visitgyula.com

év

20 000

ingyenes

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:
 TDM tagoknak 10% kedvezmény jár a feltüntetett árakból!
 A felületek a szabad helyek függvényében bérelhetőek ki.
 A szerkesztés díját az egységárak magukban foglalják, amennyiben rendelkezésre állnak a
következő anyagok: 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, a
szerkesztés díja külön megegyezést igényel.
 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.
A TDM tagok, illetve a megrendelők ingyenesen elhelyezhetik szórólapjaikat, plakátjaikat a
Tourinform irodában és a külső információs pontokon.
Komoróczki Aliz
ügyvezető
Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
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