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Ssz.

Hirdetési felület

Részletes szakmai tartalom

Mennyiségi
egység

Nettó egységár
HUF

bérleti díj
felület / hó

35 000 Ft+ÁFA

bérleti díj
felület / hó

19 000 Ft+ÁFA

bérleti díj
felület / hó

16 000 Ft+ÁFA

Outdoor felületek

1.

Óriásplakát

2.

Hengeroszlop

3.

Hirdetőtábla

Méret: 5x2,4m, fekvő
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 4 db felület
Méret: 92,5x131,5 cm, álló
Helyszínek:
1. Kossuth Lajos utca
(Patrióta Kisvendéglő előtt)
2. Várkert utca
(Almásy-kastély Stefánia-szárny és a
Várfürdő nyári főbejárata előtt)
3. Várfürdő parkjában
4. Kossuth tér (Rossmann előtt)
5. Gyulavári kastély előtt
Méret: 140x100 cm, fekvő
Helyszínek:
1. Kossuth Lajos utca
(Tourinform iroda előtt)
2. Gyulai Kisvonat megállójánál
két darab kétoldalas
3. Piac bejáratánál
(Rákóczi Ferenc utca)

Online felületek

4.

Megjelenés Gyula
város hivatalos
turisztikai portálján

www.visitgyula.com
Nyitóoldali ajánlati blokk

bérleti díj
felület / hó

60 000 Ft+ÁFA

Szállások aloldalon – bármely szálláshely
adatlapja alatti részen – „visitgyula
ajánlatai” blokkban

bérleti díj
felület / hó

30 000 Ft+ÁFA

Szállások aloldalon – „ajánlásunk szerint
– első szekció (1-3. hely)
második szekció (4-6. hely)
harmadik szekció (7-20. hely)

5.
6.
7.

Facebook bejegyzés
Gyula, a történelmi
fürdőváros oldalán
Blogbejegyzés
Megjelenés a
Tourinform iroda
homlokzati kijelzőin

https://www.facebook.com/Gyula.varos/
Egyedi kreatív készítésével és
szövegírással megjelenő organikus poszt
www.visitgyula.com/blog
Két darab 138 cm átmérőjű TV-n
ismétlődő lejátszás (álló),
MP4, jpg formátumok

bérleti díj
felület / hó
bérleti díj
felület / hó
bérleti díj
felület / hó

50 000 Ft +ÁFA
40 000 Ft+ÁFA
30 000 Ft+ÁFA

alkalom

10 000 Ft+ÁFA

bejegyzés

25 000 Ft+ÁFA

felület /hó

25 000 Ft+ÁFA

100 fő alatt

400 000 Ft+ÁFA

100 fő
felett

600 000 Ft+ÁFA

óra

20 000 Ft+ÁFA

kutatás

500 000 Ft+ÁFA

Szakmai tevékenységek

8.

Konferencia
szervezése,
lebonyolítási
részfeladatok

Szállásközvetítés,
fakultatív
programszervezés, helyszíni
regisztráció, koordináció
Előadás, tréning

9.

Szakmai tanácsadás

10.

Vendégelégedettség- Szakmai kutatások
elvégzése megrendelésre
mérés

Kedvezmények:
Ha ügyfelünk hosszabb távra leköti az adott eszközt, akkor kedvezményben részesül.
• 3 hónap lekötés esetén +1,
• 6 hónap lekötés esetén +2,
• 12 hónap lekötés esetén +3 hónap
további ingyenes megjelenést biztosítunk az adott felületeken.
Amennyiben ügyfelünk megrendelésének összege meghaladja a nettó 500 000 forintot, úgy részére a
végösszegből 20% kedvezményt biztosítunk.

Megjegyzések:

•
•

A felületek a szabad helyek függvényében bérelhetőek.
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 gyátrás és kihelyezés költségét
köteles megfizetni.

•
•
•

Az egyedi igények külön megegyezés tárgyát képezik.
Az ajánlat elfogadása írásos megrendelés esetén érvényes a számlázási adatok megadásával.

•

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 kiállított számla alapján átutalással, 8 napos fizetési határidővel köteles az igénybe vett
szolgáltatást megfizetni.

A médiaajánlat az 1. számú mellékletben megjelölt felületekre és eszközökre vonatkozik, azzal együtt
értelmezendő.
Megrendelő a megrendeléssel elfogadja a fenti pontok tartalmát.

Komoróczki Aliz
ügyvezető
Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.

