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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
 
Tisztelt Cím! 
 
Ezúton kérjük árajánlatát az alábbi szolgáltatásra szervezetünk számára: 
 
A projekt címe:  Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection 
A projekt száma:  CE926 
Az igényelt szolgáltatás:  Kommunikációs tevékenységek 

 
 

A megbízás fő területei:  
• A fenntartható turizmust népszerűsítő szakmai program kommunikációs 

tevékenységének szervezése, bemutatása, a program népszerűsítése, a 
CEETO program szakmai üzeneteinek átadása: 

o közösségi oldalakon minimum 20 ezres elérést biztosító hirdetés 
szervezése  

o Sajtószemlézés (turizmus, ökoturizmus témában, április-május havi 
hírek, angol és magyar nyelven) 

o Sajtóközlemények írásában segítségnyújtás, háttéranyagok, 
trendelemzések biztosításával 

o A projektben a sajtómegjelenések kapcsán elvárt indikátorokról (a 
projekt időtartama alatt 5 sajtóközlemény) teljesítéséről szóló 
beszámoló összeállítása angol nyelven 

o Tematikus Facebook-csoport adminisztrálásához nyújtott 
tanácsadás 

• Online minősítő rendszer létrehozása 
o belső honlaprész kialakítása ami bemutatja a CEETO program 

eredményeit 
o struktúra kialakítása 
o fényképek válogatása, retusálása a projekt arculati 

követelményeinek figyelembevételével, 
o segítségnyújtás a tartalom összeállításában, feltöltésében, egységes 

szerkezetbe foglalásában 
o A felhasználók számára önértékelést, önálló pontszámítást lehetővé 

tévő felület kialakítása, az egyeztetett specifikáció alapján 
 

 
 



 
Ajánlattétel: 
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2019. december 5. 
Az ajánlat benyújtásának helye: Nimfea Természetvédelmi Egyesület irodája (5420 Túrkeve, 
Erdőszél u. 1.) 
 
Amennyiben érdekli felhívásunk, kérjük árajánlatát legkésőbb a megadott határidőig juttassa el a 
megadott címre. Kérjük ajánlattételi felhívásunkra akkor is válaszoljon, ha nem kíván ajánlatot adni! 
 
Fizetési feltételek: megegyezés szerinti rendszerben, magyar forintban igazolt teljesítés után a 
szerződésben rögzített ár alapján. 
 
 
 Sallai R. Benedek 
 Ügyvezető 
 
Túrkeve, 2019. november 20. 
 



IGAZOLÁS  
AJÁNLATTÉTEL ÁTVÉTELÉRŐL 

 
 
 

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület (5420 Túrkeve, Erdőszél u. 1.; adószám: 
18372348-1-16) alábbi ajánlattételi felhívását átvettem: 
 
 

 
A projekt címe:  Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection 

A projekt száma:  CE926 

Az igényelt szolgáltatás:  Kommunikációs tevékenységek 
 
Az igényelt szolgáltatás leírása:   

• A fenntartható turizmust népszerűsítő szakmai program 
kommunikációs tevékenységének szervezése, bemutatása, a program 
népszerűsítése, a CEETO program szakmai üzeneteinek átadása: 

• Online minősítő rendszer létrehozása 
 
 

 
 
 
Ajánlattevő: 
 

Név:.................................................................................................. 
 
Cím:.................................................................................................. 
 
Adószám:........................................................................................... 

 
 
 
 ................................. 
 aláírás 
 
 
Kelt.: ........................................... 


