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Igal város legfőbb célja 2017-ben is a vendégszám, a vendégéjszaka-szám és a turizmusból
származó bevételek növelése; illetve a település szolgáltatóinak piacra segítése.
Ennek érdekében Igal Város Önkormányzata minden korábbinál nagyobb hangsúlyt kíván
fektetni a „turisztikai szakma szolgáltató partnere” szerepre. Ezért az eddigieken túl, új
szolgáltatásokat is kíván nyújtani a szolgáltatóknak. A szakma részére nyújtott szolgáltatások
között kiemelt elemként jelenik meg az internetes felületeken való hirdetési lehetőség.

Online felületek – kedvezményes megjelenési lehetőség
Igal Város Önkormányzata online megjelenési lehetőséget biztosít szakmai partnereinek a
hivatalos honlapján, a www.igal.hu -n, az alábbi médiaajánlatában szereplő árakon.

A világ lakosságának ~20%-a Internet felhasználó, a fejlett országokban ez az arány jóval
magasabb. A Magyarországra érkezők és a belföldi turisták utazásaikat jelentős arányban maguk
szervezik, az internet mint turisztikai információforrás szerepe mára meghatározóvá vált és
tovább növekszik a beutazó és belföldi turizmusban egyaránt.

Ennek megfelelően városunk is egyre nagyobb hangsúlyt fektet Igal turisztikai kínálatának
interneten való megjelenítésére az www.igal.hu magyar, német, angol és horvát nyelvű portálon.
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Igal Város Önkormányzata az alábbi internetes megjelenési lehetőségeket kínálja
partnereinek 2017. évben.

Honlapunk egységes, minőségi megjelenést biztosít az oldalra felkerülő
szolgáltatóknak és látogatóknak egyaránt, emellett a korábbiaktól eltérően
jelentősen fogjuk növelni a www.igal.hu honlap és ezzel együtt a település
valamint az Igali-gyógyfürdő interneten való marketingkommunikációját.
Költségtérítéses megjelenés feltétele:
A költségtérítéses online megjelenés az egyes megjelenési módhoz tartozó adatlap e-mailen,
faxon történő visszaküldése vagy személyesen történő átadása, valamint a 2. számú mellékletben
található megrendelő postai úton, személyesen vagy faxon történő visszaküldésével rendelhetők
meg.
Igal Város Önkormányzata
7275 Igal, Szent István u. 107.
Tel., fax: 82/573-029, 82/372-236
e-mail: igal@somogy.hu
Bővebb információ: Gellért Attila
Az Önkormányzathoz eljuttatott és kitöltött Megrendelőlap önmagában még nem jelent az igali
önkormányzat

számára

kötelezettségvállalást

a

reklámszolgáltatás

biztosítására.

A

reklámszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségvállalás akkor jön létre, ha az igali önkormányzat
cégszerűen aláírt megrendelőlapot visszajuttatja a Megrendelőhöz, és abban jezi, hogy mely
felületen, milyen formátumú megjelenést, milyen feltételekkel, hány alkalommal és időtartamban,
valamint milyen összegért bocsátja a Megrendelő rendelkezésére. Az igali önkormányzat
fenntartja a jogot,, hogy a hirdetést felülbírálja és azt jellege miatt ne fogadja el. A megjelenések
alapvető feltétele, hogy a hirdetni kívánt szolgáltatás Igal turizmusát, egyéb szolgáltatásait
serkentse; a hirdetni kívánt szolgáltatás, illetve a hirdetés tartalma ne sértse a közízlést; a
megjelentetni kívánt hirdetések minőségükben a honlap minőségéhez illeszkedjenek. Mindezen
feltételek bármelyikének nem teljesítése okán az igali önkormányzat elállhat a hirdetés
megjelentetésétől.
Kizárólag géppel kitöltött adatlapokat áll módunkban elfogadni, a kézzel írott adatlapoknál
felmerülő tartalmi tévedésekért felelősséget nem vállalunk. A magyar, német és angol nyelven
történő megjelenés esetén az ajánlatokat három nyelven kérjük megküldeni. Önkormányzatunk
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fordítást és idegen szövegek lektorálását nem vállalja. Fotókat kizárólag elektronikus formában
tudunk befogadni.
Egy megrendelőlapon több megjelenés megrendelésére van mód.
Lehetőség van – az év folyamán felmerült - további hirdetések megrendelésére, azonban a már
megküldött megrendelés visszavonására nincs mód.

Fizetés módja:
Az on-line megjelenések ára az egyes hirdetési ajánlatban és a megrendelőn olvasható.
Fizetési határidő: a megrendelt megjelenés honlapon történő elhelyezését követően kiállított
számla/csekk ellenében 15 napos fizetési határidő figyelembevételével.

Megjelenési lehetőségek:
1. Megjelenési lehetőség szállásadók részére:
Ezen kategórián belül kizárólag igali szálláshelyek megjelenésére van lehetőség, továbbá csak azon
személyek rendelhetnek meg hirdetést, akik rendelkeznek fizető vendéglátói engedéllyel. A
szálláshelyek kategóriákon belül lesznek megkülönböztetve, amelyek a következőképpen
alakulnak:
- Hotelek, Panziók
- Magánszálláshelyek
- Kempingek
A megjelenések árai egy éves időtartamra vonatkoznak. Az egy éves időtartam a hirdetés
megjelenését követő 365 napot jelenti. Az ár tartalmazza a szálláshely 3-om nyelven történő éves
megjelenési díját, 1-10 db fotó elhelyezését és a 3 db évközi módosítás költségeit. Hotelek,
Panziók és Kempingek esetében a megjelenés díja egységesen 6.000 Ft/ év, a Magánszálláshelyek
esetében 3.000 Ft/ év. A rendszer ABC sorrendben, illetve típus szerinti felsorolásban jeleníti
meg a szolgáltatásokat. A megjelenés a www.igal.hu oldalon a Turizmus fő menüpont alatti
Szállások kategórián belül kerülnek elhelyezésre. A felület tartalmaz egy nyitóképet,
elérhetőségeket illetve a bővebben rész alatt további nagyítható képeket, valamint egy rövid
szöveges bemutatkozási lehetőséget három nyelven!
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2. Megjelenési lehetőség helyi turisztikai jellegű vállalkozások, szolgáltatók
részére:
Ezen kategórián belül igali szolgáltatók (étterem, büfé, cukrászda, kávézó, lovaglási lehetőség stb.)
megjelenésére van lehetőség. A szolgáltatókat 2 kategóriában helyezzük el:
- Étkezési lehetőségek
- Szolgáltatások (minden egyéb turisztikai szolgáltatás)
A megjelenések árai egy éves időtartamra vonatkoznak. Az egy éves időtartam a hirdetés
feladásának tárgyévére vonatkozik, és adott év december 31-ig érvényes. Az ár tartalmazza a
vállalkozások három nyelven történő éves megjelenés díját, 5 db fotó elhelyezését és a 3 db
évközi módosítás költségeit. A vállalkozások és szolgáltatások esetében a megjelenés díja
egységesen 5.000 Ft/ év. A rendszer ABC sorrendben, illetve típus szerinti felsorolásban jeleníti
meg a szolgáltatásokat. A megjelenés a www.igal.hu oldalon a Turizmus fő menüpont alatti
étkezési lehetőségek és szolgáltatások kategórián belül kerülnek elhelyezésre. A felület
tartalmaz egy nyitóképet, elérhetőségeket illetve a bővebben rész alatt pedig a további nagyítható
képeket, valamint egy rövid szöveges bemutatkozási lehetőséget 3-om nyelven!

3. Megjelenési lehetőség helyi vállalkozások és egyéb szolgáltatók részére:
Ezen kategórián belül igali szolgáltatók (ipar, mezőgazdaság, kkv-k) megjelenésére van lehetőség.
A jelentkezők számától függően a szolgáltatások különböző kategóriákon belül lesznek
megkülönböztetve.
A megjelenések árai egy éves időtartamra vonatkoznak. Az ár tartalmazza a vállalkozások 3-om
nyelven történő éves megjelenés díját, 5 db fotó elhelyezését és 3 db évközi módosítás költségeit.
A vállalkozások és egyéb szolgáltatások esetében a megjelenés díja egységesen 5.000 Ft/ év. A
rendszer ABC sorrendben, illetve típus szerinti felsorolásban jeleníti meg a szolgáltatásokat,
melyek az Igal fő menüpont, Helyi vállalkozások almenüjében kerülnek elhelyezésre. A felület
tartalmaz egy nyitóképet, elérhetőségeket illetve a bővebben rész alatt további 4 nagyítható képet,
valamint egy rövid szöveges bemutatkozási lehetőséget 3-om nyelven!
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2. Internetes bannerhirdetés
Az „Internetes bannerhirdetés” médiaajánlat lehetőséget nyújt a turisztikai és egyéb
szolgáltatóknak, hogy a www.igal.hu honlap nyitóoldalán, illetve az egyes fő menüpontok találati
oldalain, bannerrel jelenjenek meg a honlap két oldalsó sávjában. A bannerek elkészítését minden
szolgáltató önállóan köteles kivitelezni, a tartalom lehet statikus vagy dinamikus. Szakmai segítség
hiánya esetén, tudunk olyan programozót ajánlani, aki elkészít ilyen jellegű megrendeléseket.
A bannerhirdetések száma korlátozott, ez aktuálisan mindig a honlap szerkezeti felépítése alapján
változik. A jelentkezéseket a megrendelők beérkezésének sorrendjében tudjuk elfogadni. Egy
szolgáltató csak egy banner hirdetés feladására jogosult. A szerkesztőknek jogában áll nem
megjelentetni

a

nem

megfelelő

kialakítású

és

tartalmú

bannereket.

Az elhelyezhető bannerek mérete:
160 x 80 px
160 x 160 px
A megjelenés árai:
1 hónapos időtartamra: 15.000 Ft + Áfa
3 hónapos időtartamra: 30.000 Ft + Áfa
Egy éves időtartamra: 60.000 Ft + Áfa
Médiaajánlattal, egyéb internetes megjelenéssel kapcsolatos bővebb információ:
Igal város önkormányzata:
7275 Igal, Szent István u. 107.
Tel/fax: 82/573-029, 82/372-236
e-mail: igal@somogy.hu
Gellért Attila
Lencsés Attila

Igal, 2017. január 01.
Gellért Attila
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M

E G Á L L A P O D Á S

,amely létrejött egyrészről Igal Város Önkormányzata (7275 Igal, Szent István u.107.)
másrészről: ………………………………………………………………………………….
Szolgáltatás elnevezése a honlapon:………………………………………………………
székhely:……………………………………………………………………………………..
cégjegyzékszám: …………………………………….............................................................
Fizető vendéglátói engedély száma:…………………………………………………………
adószám: …………………………………………………………………………………….
képviseletében eljár: …………………………………., mint Partner között az alulírott
helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1. Felek a Partner interneten történt jelentkezése alapján megállapodást kötnek, amelyben az Igal
Város Önkormányzata biztosítja a Partner számára Igal Város hivatalos honlapjára történő
felkerülést.
2. A Partner által megadott és a honlapra felvitt, feltöltött, módosított adatokért, azok helyességéért,
tartalmáért, aktualitásáért kizárólag a Partner tartozik felelősséggel, ezek vonatkozásában Igal
Város Önkormányzatát semmiféle felelősség nem terheli.
3. A Partner nem jogosult a honlapra feltölteni semmiféle olyan adatot, mely valótlan, mások
személyiségi vagy szerzői jogát sérti, a jó erkölcsbe, vagy bármiféle hatályos jogszabályba
ütközik.
4. A Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen megállapodásban írtak szerint jár el,
abban az esetben Igal Város Önkormányzata jogosult a honlapra felhelyezett adatait
haladéktalanul a honlapról törölni és a továbbiakban megtagadni a felkerülési lehetőség
biztosítását.
5. Jelen megállapodás mellékletét képezi a regisztrációs adatlap, melyen a Partner köteles adatit
megadni. Amennyiben az adatok bármelyikében változás áll be, partner köteles arról
haladéktalanul értesíteni Igal Város Önkormányzatát.
6. A honlapra történő felkerülés feltétele, hogy a Partner a jelen megállapodást és az annak
mellékletét képező regisztrációs adatlapot 2 pld.-ban, teljeskörűen kitöltve, szabályszerűen
(cégszerűen) aláírva az Igal Város Önkormányzat (7275 Igal, Szent István u. 107.) megküldje.
Jelen megállapodást a felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.
…………………, 2017. ………………. hó ….. napján.

Igal Város Önkormányzata

Partner
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1. számú melléklet
Igal Város Önkormányzata
7275 Igal, Szent István u. 107.
Tel / fax: 82/573-029, 82/372-236
E-mail: igal@somogy.hu

MEGRENDELŐ
Alulírott ………….………………… ezúton rendelem meg az alábbi hirdetéseket Igal Város
Önkormányzat hivatalos honlapján, a www.igal.hu -n.
1. Megrendelt hirdetés:
Aláhúzással kérjük jelölni a megrendelt hirdetést. Egy megrendelőn belül több hirdetés is
megrendelhető. A megjelölt árak bruttó összegek, amelyek már az Áfa-t tartalmazzák.

Megjelenési lehetőség szállásadók részére:
- Hotelek, Panziók:

6.000 Ft/ év

- Kempingek:

6.000 Ft/ év

- Magánszálláshelyek:

3.000 Ft/ év

Megjelenési lehetőség helyi turisztikai jellegű vállalkozások, szolgáltatók részére:
- egységesen:

5.000 Ft/ év

Megjelenési lehetőség helyi vállalkozások és egyéb szolgáltatók részére:
- egységesen:

5.000 Ft/ év

Banner hirdetési lehetőség:
- 1 hónapos időtartamra: 15.000 Ft + Áfa
- 3 hónapos időtartamra: 30.000 Ft + Áfa
- Egy éves időtartamra: 60.000 Ft + Áfa

2. Fizetendő összeg:
Az 1. pontban megjelölt hirdetések alapján…………………. Ft kiszámlázásra kerül.
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3. Fizetés módja:
A megrendelt megjelenés honlapon történő elhelyezését követően kiállított számla ellenében 8
napos fizetési határidő figyelembevételével.

4.










Számlázási adatok
Megrendelő neve: ………………………………………………………….………..
Megrendelő címe: ……………………………………………………………………
Számlázi név és cím:………………………………………………………..………..
Adószám: ……………………………..
Cégjegyzékszám: ………………………
Képviselő neve (aláírásra jogosult neve): …………….………………………………
Kapcsolattartó neve: …………………………………………………………………
Telefon, fax: …………………………………………………………………………
E-mail cím: ………………………………………………………………………….
4. Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, azokért a
teljes körű felelősséget vállalom. Továbbá szavatosságot vállalok azért, hogy a jelen
megrendelő kapcsán esetlegesen átadásra kerülő, a szerzői jog hatálya alá tartozó anyagokkal
(pl.: fotó) szabadon rendelkezem, azoknak Igal Város Önkormányzata általi, honlapon történő
megjelentetése semmilyen akadályba nem ütközik, az átadásra kerülő anyagok jogtiszták,
azok senki felhasználási-, kiadói-, személyiségi jogát nem sértik. A fentiekért teljes körű
felelősséget vállalok.

…………………… 2017. …..….………………

………………………………….
cégszerű aláírás, pecsét
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