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1. Gyulai óriásplakát 
 

Az óriásplakát felület a nagy méretének köszönhetően jól látható üzenet közvetítésére, image 
építésére alkalmas. Domináns képi elemekkel, kevés szöveggel hatásos kommunikációs 
eszköz lehet. Felületeink a város különböző, frekventált helyein helyezkednek el. 

 
Csabai út, 44-es bevezető, jobb oldal 
Sarkadi út, hídfőnél, bevezető jobb oldalon, kétoldalas 
Temesvári út, bevezető, bal oldal 
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2. Gyulai hengeroszlop 
 

A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. szervezet kezelésében összesen 5 db plakáthenger került 
telepítésre Gyula városa és környéke legforgalmasabb csomópontjain. A hengerek 2,5m 
magasak, 1,2m átmérőjűek. Megújult felületükön egyidejűleg 4 db hirdetés helyezhető el, jól 
körbejárhatóak, így minden oldal hirdetése látható. 

 
 Kossuth utca és Városház utca sarka 
 Várkert utca, a Gyulai Várfürdő nyári főbejáratánál 
 Gyulai Várfürdő területén 

Kossuth tér 
 Gyulavári Kastély 
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3. Gyulai hirdetőtábla 
 

A széleskörű elérés érdekében a Gyulai Várfürdő közelében, a Gyulai Kisvonat megállójánál 
elhelyezett 2db nagyméretű hirdetőtáblán van lehetőség a megjelenésre.  
Az első tábla egy 135x95cm-es, fekvő hirdetés megjelenítésére alkalmas.  
A második táblán egy 140x100cm-es fekvő, vagy 2 db 70x100 cm-es álló hirdetés  
helyezhető el a táblák mindkét oldalán. 
Várkert utca, Kossuth utca sarka, Kossuth utca felőli oldal. 

 

 



  Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. Telefon: E-mail/Web: 
 és Tourinform Iroda   +36-66/561-680, info@visitgyula.com 

 H-5700 Gyula, Kossuth Lajos utca 7.  +36-66/561-681  www.visitgyula.com 
 

5 

4. Megjelenés Gyula város hivatalos turisztikai portálján 
 

A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. kezelésében működő visitgyula.com portál Gyula 
városának hivatalos turisztikai weboldala. A programnaptárban minden gyulai program, 
esemény megtalálható, ami az ide látogató turisták számára érdekes lehet. A rendezvényeken 
kívül a város teljes turisztikai kínálata megismerhető: látnivalók, gasztronómia, aktív 
kikapcsolódási lehetőségek, Garantált programok, aktualitások, valamint a TDM tag 
szállásadók ajánlatai is elérhetőek. A tagok között szállodák, apartmanok, panziók és egyéb 
szálláshelyek is szerepelnek. A szállásoktól közvetlenül lehet ajánlatot kérni, valamint 
foglalni is. 
A fejlesztéseknek köszönhetően az oldal egyre felhasználóbarátabb és mobil eszközökre is 
optimalizált. 
Az oldal látogatóinak 90%-a belföldi. A 10% pedig többek között Románia, Németország, 
Szerbia, Szlovákia között oszlik meg. 
 
https://www.visitgyula.com/  
 
 

 

https://www.visitgyula.com/
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5. Bejegyzés a város hivatalos turisztikai blogján 
 
Manapság az online világban rendkívül fontos az egyedi tartalmak előállítása, szöveg és kép 
vonatkozásában egyaránt, hiszen az emberek egy-egy döntés előtt a hasznos információkat 
keresik az interneten, amik segítik őket a döntés meghozatalában, valamint a Google találati 
listájának sorrendjét is befolyásolja a tartalom minősége. 
Gyula, a történelmi fürdőváros blogja a 2016-os évben indult útjára, melynek célja, hogy 
szórakoztató, könnyed és egyben informatív jelleggel mutassa be a város minden oldalát a 
vendégeknek és a helyi lakosoknak egyaránt.  
 
https://www.visitgyula.com/hu/blog 
 

 

https://www.visitgyula.com/hu/blog
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6. Megjelenés „Gyula a történelmi fürdőváros“ - Facebook oldalán 
 
Facebook bejegyzés elhelyezése a „Gyula a történelmi fürdőváros“ facebook oldalán. Az 
oldal 30 348 kedvelővel és 30 521 követővel rendelkezik. Magas látogatottságának 
köszönhetően, népszerű és hatékony marketingeszköz. A bejegyzés teljesítménye 
mérhető, így részletes tájékoztatást kapunk az eléréseket, interakciókat illetően.  
 
https://www.facebook.com/Gyula.varos  
 

 

 

https://www.facebook.com/Gyula.varos
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7. LED kijelzők a Tourinform iroda bejárati homlokzatán 
 
A Tourinform iroda teljes belső megújulásával egyidejűleg, két darab 138 cm átmérőjű 
homlokzati kijelző került beszerzésre, melyek álló képek és rövid videók megjelenítésére 
alkalmasak. MP4 és jpg formátumú tartalmak elhelyezésére van lehetőség. Frekventált 
elhelyezkedének köszönhetően, hatékony és figyelemfelkeltő hirdetési felület a turisták 
által leginkább látogatott útvonalon. 
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8. Megjelenés a turisztikai kedvezménykártya-rendszerben – Visit Gyula Card 
 

A Visit Gyula Card egy térítésmentesen igénybe vehető turisztikai kedvezménykártya, 
mellyel a tulajdonosa több mint 40 kedvezményes, illetve ingyenes szolgáltatást vehet 
igénybe, amennyiben a vendég a partner szálláshelyeinken száll meg. 
A kedvezménynyújtó- és kibocsátóhelyeknek lehetősége van megjelenni a kártyát 
népszerűsítő marketingeszközökön. 

 
https://www.visitgyula.com/hu/visit-gyula-card  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Konferencia szervezése, lebonyolítási részfeladatok 
 

Társaságunk vállalja szakmai konferencia szervezését, koordinálását (szállásközvetítés, 
fakultatív programok szervezése, lebonyolítása, regisztráció biztosítása). A konferencia 
témájáért, szakmai programjáért minden esetben a társszervező szakmai partner a felelős. 
 

 

 

https://www.visitgyula.com/hu/visit-gyula-card
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Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését az alábbi elérhetőségeken:
 
 
 
 

Zsigmond Ágnes 
marketingasszisztens 

Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. 
5700 Gyula, Kossuth Lajos utca 7. 
zsigmond.agnes@visitgyula.com 

+36 30 946 05006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Onofer Eszter 

marketingmenedzser 
Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. 

5700 Gyula, Kossuth Lajos utca 7. 
onofer.eszter@visitgyula.com 

+36 66 561 681 

mailto:zsigmond.agnes@visitgyula.com
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