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MÉDIAAJÁNLAT 

 

1. számú melléklet 

 

Érvényes: 2021. július 1-től, a Médiaajánlat mellékleteként, azzal együtt értelmezve. 
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1. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. és Tourinform Iroda 

H-5700 Gyula, Kossuth utca 7. 

Telefon: +36-66/561-680, +36-66/561-681 

E-mail: info@visitgyula.com 

Weboldal: www.visitgyula.com 

 
 

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

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

 

3 

 

2. 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. Egyidejűleg 4 db hirdetés helyezhető el rajtuk. 

 Kossuth Lajos utca (Patrióta Kisvendéglő előtt)  

 Várkert utca (Almásy-kastély Stefánia-szárny és a Várfürdő nyári főbejárata előtt)  

 Várfürdő parkjában 

 Kossuth tér (Rossmann előtt) 

 Gyulavári kastély előtt 
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3. Hirdetőtábla 

 

A széles körű elérés érdekében a Gyulai Várfürdő közelében, a Gyulai Kisvonat 

megállójánál elhelyezett 2 db nagyméretű hirdetőtáblán van lehetőség megjelenésre.  

1 db 140x100 cm-es fekvő vagy 2 db 70x100cm-es álló hirdetés helyezhető el a táblák 

mindkét oldalán. 

Szintén népszerű célpont mind a turisták, mind a vendégek esetében a gyulai Piac.  

A Rákóczi Ferenc utcai bejáratnál elhelyezett hirdetőtáblára 1 db 140x100 cm-es fekvő, 

vagy 2 db 70x100cm-es álló plakát helyezhető el. 
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4. Megjelenés Gyula város hivatalos turisztikai portálján 

 

Gyula város hivatalos turisztikai weboldalának (https://www.visitgyula.com/).  

programnaptárában 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 szállásadók ajánlatai is elérhetőek. A szállásoktól 

közvetlenül lehet ajánlatot kérni, valamint foglalni is. 

Naponta átlagosan több, mint 500 felhasználója van az oldalnak. A folyamatos 

fejlesztéseknek köszönhetően az oldal egyre felhasználóbarátabb és mobil eszközökre 

is optimalizált. 
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5. Facebook poszt Gyula, a történelmi fürdőváros oldalán 

 

Poszt megjelenés biztosítása alkalomszerűen vagy hosszabb távon „Gyula a történelmi 

fürdőváros” hivatalos facebook oldalán (https://www.facebook.com/Gyula.varos/) ahol 

igyekszünk minél átfogóbb tájékoztatást nyújtani a város iránt érdeklődőknek, és 

bemutatni miért érdemes minket választani. 

Az általános városimázs mellett az aktuális eseményekről, újdonságokról, 

érdekességekről is beszámolunk. A programok mellett különböző blogcikkek, 

szálláshelyek, valamint a helyi attrakciók aktuális rendezvényei, továbbá a városhoz 

kapcsolódó kulturális, gasztronómiai kínálat jelenik meg. 

Magas látogatottságú facebook oldalunkon keresztül adott célcsoporthoz és régióhoz 

igazítjuk hirdetéseinket. A visszatérő látogatók, valamint a pozitív interakciók száma 

egyaránt kiemelkedő. 
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6. Blogbejegyzés 

 

Manapság az online világban rendkívül fontos az egyedi tartalmak előállítása, szöveg és 

kép vonatkozásában egyaránt. Az utazók egy-egy döntés előtt a hasznos információkat 

keresik, amik segítik őket a döntés meghozatalában. Emelett a Google találati listájának 

sorrendjét is befolyásolja a tartalom minősége. 

Gyula, a történelmi fürdőváros blogjának (www.visitgyula.com/blog) célja, hogy 

szórakoztató, könnyed és egyben informatív jelleggel mutassa be a város minden oldalát 

a leendő vendégeknek és a helyi lakosoknak egyaránt. 
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7. Megjelenés a Tourinform iroda homlokzati kijelzőin 

 

A Tourinform iroda 2021-es megújulásának keretében az épület homlokzatára két darab 

LCD kijelző került felhelyezésre. A kültéri reklámhordozók legújabb generációnak 

tagjainként hatékony felületek a vendégtájékoztatásban, turisztikai szolgáltatások 

bemutatásában és ajánlásában. A 138 cm átmérőjű eszközökre kép-, illetve videóanyag 

helyezhető el. 
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8. 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. 
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Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését az alábbi 

elérhetőségeken: 

 

 

Lábadi Eszter 

marketingmenedzser  

labadi.eszter@visitgyula.com 

+36/30-811-9525 

 

Zsigmond Ágnes 

marketingasszisztens 

zsigmond.agnes@visitgyula.com 

+36/30-946-0506 

 

mailto:labadi.eszter@visitgyula.com
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