AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft. HUHR/1901/2.1.3/0095 azonosító számon nyilvántartott
„Wine Tour Across Borders” határon átnyúló együttműködési projektje kapcsán
„Marketingkommunikáció offline” tevékenységre
Bevezetés:
A Wine Tour Across Borders projekt célja a horvát és magyar baranyai területek közös borturisztikai
promóciója. A 2 horvát és 1 magyar partner a fejlesztéssel érintett területet egy desztinációként
értelmezve támogatott marketingeszközökkel külföldi, belföldi kiállításokon népszerűsíti.
FELADAT: A nevezett projekt kapcsán a felsorolt szolgáltatások megtervezése és kivitelezése az
alábbiak szerint:

1. Borturisztikai kínálat közös brosúra:
• Közös kiadvány grafikai tervezése, szerkesztése, szövegezése, nyomdai előkészítése
és nyomtatása
• Layout tervezése és tördelése magyar nyelven, layout tördelése horvát és angol
nyelven
• Tartalomjegyzék készítése és szövegírás a megrendelő által javasolt tematikával
(amely célja a horvát baranjai területek, Erdut és a Villányi borvidék borturisztikai
promóciója)
• A Megrendelő meglévő fotóállományát kiegészítve és a kiadvány egységes stílusának
biztosításához imázsfotók készítése: 30 db fotó minimum 300 dpi felbontásban.
• A kiadvány mérete: A5
• A kiadvány terjedelme: 64 oldal borítóval együtt
• Papírminőség belső oldalak: 135 gr műnyomó, borító 250 gr műnyomó
• Fűzés: Irkafűzött
• 4 szín color
• Példányszám: 1000 db horvát, 1000 db magyar, 1000 db angol nyelvű kiadvány
2. Plakátok nyomtatása és kihelyezése
• A Megrendelő által biztosított grafikai terv alapján plakátok kihelyezése Baranya
megyében
• A plakátok funkciója a közös desztinációjának és a borturisztikai események hatékony
promóciója
• A plakátkihelyezés ütemezése a szerződésben rögzítésre kerül a Megrendelő igényei
szerint, kihelyezés végső határideje a nevezett projekt zárása, azaz 2022. június 30.
• Plakátok darabszáma: 20 db
• Kihelyezések időtartama: 1 hónap/plakát
• Plakátok javasolt mérete: 5,04×2,38 m vagy 5,00×4,00 m (a bérelhető plakát helyek
esetleges sajátosságai okán a méret ettől minimálisan eltérő lehet)
• Papírminőség: standard, kékhátú plakátpapír, víz és napfényálló
A Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő, az Ajánlattevők részére előírja a bevont
alvállalkozói szerződések tartalmára, összegére és kifizetésére vonatkozó transzparenciát, mely
ellenőrzés tárgyát képezi. A saját és alvállalkozókon keresztül végzett teljesítéseket a számla
mellékleteként benyújtott számlarészletezőn részletesen bemutatni szükséges.

