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Térségi megjelenési csomag ajánlat a  

2012-es turisztikai szezonra 
Tisztelt Partnereink! 
 
A korábbi évekhez hasonlóan idén is közel 25 külföldi és belföldi vásáron, az országos 

Tourinform hálózaton keresztül és a helyi turisztikai irodákban terjesztettük a Travel Magazint, ami a 
nyugat-balatoni régió turisztikai kínálatát közvetítette a vendégek felé, komplex módon 
szállásajánlatokkal és szolgáltatói ajánlatokkal.  
 
Készülve a 2012-es turisztikai szezonra megkezdtük a jövő évi térségi megjelenések és ezen belül a 
Travel Magazin szervezését. A kiadvány két egymástól független részből tevődik össze, úgymint 
invitatív rész, valamint szolgáltatói rész. Az invitatív rész b emutatja a régiót, mint turisztikai 
desztinációt, a szolgáltatói rész, ami az invitatív rész betétlapja, de önálló kiadványként is felhasználható, 
bemutatja a szolgáltatók által kiajánlott szolgáltatásokat ( szállások, egyéb turisztikai jellegű 
szolgáltatások ). 
 
 
1. Megjelenés a Travel Magazinban   
 
A 2012-es Travel Magazin invitatív része 60.000 példányban készül 2 évre (2012, 2013), négy nyelvi 
mutációban: magyar, angol, német és lengyel nyelveken, A/4-es méretben, a szöveg fekete színben 
mutálódik, 4+4 színnyomás, 24 + 4 oldalon jelenik meg. 

A szolgáltatói katalógus 20.000 példányban kerül kiadásra 1 évre (2012), mely szükség esetén 
újranyomásra kerül. A kiadvány nem tartalmaz nyelvi mutációt, azaz a 3 nyelv (magyar, angol, német) 
egy kiadványban kerül megjelenítésre A/4-es méretben, 4+4 színnyomásban. 
 
 
Egységes szerkezet mellett a következő hirdetési felületeket ajánljuk:  
 
Hirdetés 
mérete 

Ára Tartalma Extra online megjelenés a 
www.westbalaton.hu-n 

Extra szolgáltatások 

1/2 oldal 150.000 
Ft+ÁFA 

- 2 db fotó 
- Lógó, 

elérhetőségek 
- 300 karakter 

szöveg/nyelv 
(magyar, német, 
angol) 

- Csomagajánlat 
vagy árak 
feltűntetése 

- 26 db piktogram 

Szálláshely: 
Éves Extra megjelenési 
csomag (1.2. pont szerint) 
Szolgáltató: 1.3.2 pont 
szerinti megjelenés 

1 oldalnyi felület 
vásárlása esetén, egy 
szabadon választott 
vásáron saját 
informátorral 
biztosítjuk a hirdető 
megjelenését, fél 
pulton. (Az útiköltség 
és a szállás költsége a 
hirdetőt terheli.) 

1/4  oldal 75.000 
Ft+ÁFA 

- 1 db fotó 
- Lógó, 

elérhetőségek 
- 150 karakter 

szöveg/nyelv 
(magyar, német, 
angol) 

- Ár feltűntetése: -
tól –ig VAGY 
csomagajánlat 

- 26 piktogram 

Szálláshely:  
Éves Bővített megjelenési 
csomag (1.2. pont szerint) 
Szolgáltató: 1.3.2 pont 
szerinti megjelenés 

évi 2 alk. hírlevél 
megjelenés, 
települési főoldalon 
kiemelt megjelenés a 
szállás rotátorban és a 
programoldali 
rotátorban  
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1/8  oldal 50.000 
Ft+ÁFA 

- 1 db fotó 
- Lógó, 

elérhetőségek 
- Ár feltűntetése: -

tól –ig VAGY 
csomagajánlat 

- 12 db piktogram 

Szálláshely: 
Éves Bővített megjelenési 
csomag (1.2. pont szerint) 
Szolgáltató: 1.3.2 pont 
szerinti megjelenés 

évi 1 alk. hírlevél 
megjelenés és 
programoldali rotátor 
megjelenés 

1/12  
oldal 

30.000 
Ft+ÁFA 

- 1 db fotó 
- Név, 

elérhetőségek 
(lógó nélkül) 

- 8 db piktogram 

Szálláshely: Éves Alap 
megjelenési csomag (1.2. 
pont szerint) 
Szolgáltató: 1.3.2 pont 
szerinti megjelenés 

Szálláshely: korlátlan 
kép feltöltés a honlapra 

1/16  
oldal 

20.000 
Ft+ÁFA 

- 1 db fotó 
- Név, 

elérhetőségek 
(cím, 1 db 
telefonszám, 
weboldal VAGY 
e-mail cím) 

- 5 db piktogram 

Szálláshely: Éves Alap 
csomag (1.2. pont szerint)  
Szolgáltató: 1.3.2 pont 
szerinti megjelenés 

 

 

Kedvezményes megjelenési lehetőségek: 
 
     Alapár   Kedvezményes ár nov. 10.-ig 
 
1/2    oldal    150.000. Ft + Áfa  120.000. Ft + Áfa 
1/4    oldal     75.000. Ft + Áfa    60.000. Ft + Áfa 
1/8   oldal     50.000. Ft + Áfa    35.000. Ft + Áfa 
1/12 oldal     30.000. Ft + Áfa    20.000. Ft + Áfa 
1/16 oldal     20.000. Ft + Áfa    15.000. Ft + Áfa 
 
Megrendelési és anyagleadási határidő: 2011. november 10. 17:00 óra 
 
A kedvezményes hirdetési díjak befizetésének határideje: 2011. november 30. 
 
SAJÁT SZERKESZTÉSŰ HÍRDETÉS ELKÉSZÍTÉSÉRE NINCS LEHETŐSÉG! 
 
Egyéb szolgáltatók (programgazda, Nemzeti Park, BAHART, éttermek, stb.) 30 % kedvezménnyel 
hirdethetnek a Travel Magazinban az alapárakhoz képest. 
 
Azok a turisztikai egyesületek, akik vállalják a 2012-es évre szóló működési célú költségek 
befizetését fél- és egész oldalt vásárolhatnak szolgáltatói hirdetőik számára: 
1/1 oldal = 250.000.-Ft + Áfa 
½ oldal = 150.000.-Ft + Áfa 
 
A fenti árak tartalmazzák a katalógus elkészítését, terjesztését, legalább 25 bel- és külföldi vásáron 
(vásári terv a 2. sz. mellékletben), személyes részvétellel, Tourinform hálózaton belül, és a 
külképviseleteken keresztül. 
 
A hirdetési díjak befizetésének határideje: 2012. január 31. 
 
1.1 Hirdetés tartalmának leadása: 
A hirdetési megrendelőt aláírva a zentai@west-balaton.hu e-mail címre (Zentai József) jutassák el 
scannelve, vagy faxon a 83/314-144-es fax számra. 
A hirdetések tartalmát – a felület méret alapján meghatározottak szerint – a marketing@west-balaton.hu 
e-mail címre (Szántó Éva) juttassák el.  
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A hirdetés tartalmának összeállítása (szöveg, fénykép, piktogramok kiválasztása) a hirdető 
feladata.  
Az elmúlt esztendő gyakorlati tapasztalatainak megfelelően és a kiadvány sajátosságai miatt (mivel 
egységes arculati megjelenést tervezünk) a hirdetéseket a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda által 
megbízott grafikai stúdió szerkeszti. 
 
Az idén először kísérleti jelleggel a hirdetők szolgáltatásit piktogramok segítségével 
mutatjuk be, melyeket a 3. sz. melléklet tartalmaz. 
 
A piktogramok 6x6 mm-es felületen kerülnek megjelenítésre. A szolgáltató a 3. sz. mellékletben 
szereplő listából választhat ki az általa nyújtott szolgáltatásokat. 
A hirdetési anyag leadáskor a hirdető a szolgáltatások sorszámának kiválasztásával határozza meg, 
mely piktogramok jelenjenek meg hirdetésben. 
 
 
1.2 Extra online megjelenés ismertetése 
A Nyugat – Balatoni Turisztikai Iroda 2009-ben indította el új, térségi turisztikai portálját. A portál a 
www.westbalaton.hu címen turisztikai információkat nyújt Keszthely, Hévíz, Gyenesdiás, 
Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Zalakaros és Kehidakustány látnivalóiról, programjairól, szolgáltatóiról 
és szállásajánlatairól. A weblap dinamikus fejlődésnek indult, amit jól szemléltet a január és szeptember 
közötti időszakban elért 320.813-as látogatószám és az 1.366.077.-es oldalletöltés szám.  
Részletes forgalmi adatok az 1. számú mellékletben. 
 
A honlapon turisztikai egyesületi tagoknak és/vagy a West-Balaton Travel Magazinban hirdetők 
számára az alábbi megjelenési módokat kínáljuk: 
Alap csomag Bővített csomag Extra csomag 
- max. 2 db kép (egy külső és egy 
belső fotó) 
- elérhetőség adatok: postai cím 
- szöveges leírás (3 nyelven) 
- szolgáltatások 
- térképes megjelenítés 
- ár feltüntetése 
- közvetlen ajánlatkérő funkció 

- max. 2 db kép (egy külső és egy 
belső fotó) 
- elérhetőség adatok: postai cím 
- szöveges leírás (3 nyelven) 
- szolgáltatások 
- térképes megjelenítés 
- ár feltüntetése 
- közvetlen ajánlatkérő funkció 

- max. 2 db kép (egy külső és egy 
belső fotó) 
- elérhetőség adatok: postai cím 
- szöveges leírás (3 nyelven) 
- szolgáltatások 
- térképes megjelenítés 
- ár feltüntetése 
- közvetlen ajánlatkérő funkció 

 - korlátlan kép feltöltés 
- elérhetőségi adatok: cím, telefon, 
fax, e-mail, honlap cím (linkelés 
nélkül) 
- csomagok és akciók 
megjelenítése 
- saját adatlapon konkurens 
szálláshelyek listájának letiltása 
- szálláskereső listázáson garantált 
„Alap csomag” előtti helyezés 

- korlátlan kép feltöltés 
- elérhetőségi adatok: cím, telefon, 
fax, e-mail, honlap cím (linkelés 
nélkül) 
- csomagok és akciók 
megjelenítése 
- saját adatlapon konkurens 
szálláshelyek listájának letiltása 
 

  - évi 2 alk. kiemelt főoldali 
megjelenés 1 héten keresztül – A 
Főoldali rotátorban 
- évi 2 alk. megjelenés a turisztikai 
hírlevélben 
- évi 2 programnál kiemelt 
megjelenés a program részletes 
leírásánál a szövegtörzsbe építve, 
ajánlattal, amíg a program 
érvényes 
- szálláskereső listázáson garantált 
„Bővített csomag” előtti helyezés 
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A szálláshelyek online megjelenési éves árai turisztikai egyesületi tagok számára (Travel Magazin 
hirdetéstől függetlenül): 
 
 Alap csomag Bővített csomag Extra csomag Külön Hírlevél 

megjelenés 
Magánszállás 5 szobáig / 
apartmanig 

INGYENES 10.000 Ft + ÁFA 30.000 Ft+ ÁFA 

Magánszállás 5 szoba / 
apartman felett, panzió, 
kemping 

INGYENES 20.000 Ft + ÁFA 60.000 Ft+ ÁFA 

Hotel INGYENES 30.000 Ft+ ÁFA 90.000 Ft+ ÁFA 

5.000,- Ft + Áfa  

 
Kiemelt megjelenés a west-balaton.hu főoldalán: 10.000,- Ft/hét 
 
A honlapon a fenti megjelenési csomagok 2012. január 1.-től lépnek életbe. Azok a szállások, amelyek 
2012. január 1-ig nem rendelik meg a „Bővített” vagy az „Extra” csomagot, automatikusan az „Alap” 
csomag szerint fognak megjelenni. 
 
1.3 Szolgáltatók On-line megjelenése 
1.3.1 Éttermek: 
Azok az éttermek, melyek tagjai valamely turisztikai egyesületnek ingyenes Alap csomag megjelenést 
kapnak a weboldalon az éttermek között! 
Azok az éttermek, melyek tagjai valamely turisztikai egyesületnek és hirdetnek a Travel Magazinban 
bővített megjelenést kapnak a weboldalon! 

Alap éttermi csomag Bővített éttermi csomag 
1 db fotó, elérhetőségi adatok: 
cím, telefon, fax, e-mail; szöveges 
leírás (3 nyelven), térképes 
megjelenítés 

az alapcsomagi megjelenés + 
korlátlan képfeltöltés, ajánlatok 
és étlapok megjelenítése 

 
 Alap éttermi 

csomag 
Bővített éttermi 

csomag 
Külön Hírlevél 

megjelenés 
Étterem INGYENES 10.000 Ft + ÁFA 5.000,- Ft + Áfa  

 
Kiemelt megjelenés a west-balaton.hu főoldalán: 10.000,- Ft/hét  
 
1.3.2. Egyéb szolgáltatók megjelenése: (Pl: Szépség klinika, fogorvosi rendelők, fürdők, hajózási 
társaságok, stb.) 
 

Alap szolgáltatói csomag Bővített szolgáltatói csomag 
a kategóriájához kapcsolódó 
aloldalon, a szövegtörzsbe építve, 
névvel, címmel és elérhetőséggel 

akkor a kategóriájához kapcsolódó 
aloldalon, a szövegtörzsbe építve, 
átlinkeléssel az önálló aloldalára 

 
A honlapon turisztikai egyesületi tagoknak és/vagy a West-Balaton Travel Magazinban hirdetők számára 
az alábbi megjelenési módokat kínáljuk: 
 

 Alap csomag Bővített csomag Külön Hírlevél 
megjelenés 

Egyéb szolgáltató INGYENES 20.000 Ft + ÁFA 5.000,- Ft + Áfa  
 
Kiemelt megjelenés a west-balaton.hu főoldalán: 10.000,- Ft/hét 
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2. A megjelenés feltétele 
 
A Travel Magazinban való megjelenés helyi turisztikai egyesületi tagsághoz, vagy támogatói alapdíj 
megfizetéséhez kötött: 
- Azoknak a vállalkozók, akik tagjai annak a turisztikai egyesületek, amely vállalja a 2012-es évre szóló 
működési célú költségek befizetését a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda számára, nem kell támogatói 
alapdíjat fizetniük!  
- Azok a vállalkozók, akik nem tagjai egyik turisztikai egyesületnek sem vagy az egyesület nem 
fenntartója a Kft.-nek, teljes összegű támogatói alapdíjat fizetnek. 
 
 
Támogatói alapdíjak: 

 
1.  Hotelek:  21 szoba felett:     fix díj 60-eFt, +  500 Ft/szoba +ÁFA 
2.  Panziók:  5 szoba felett       fix díj 30-eFt, +  500 Ft/szoba + ÁFA  
3.  Magánszállás: fix díj    10-eFt, +  500Ft/szoba + ÁFA 
4.  Egyesületek-civil szervezetek: fix díj 100-eFt,  + 500-Ft/tag + ÁFA 
5.  Egyéb szolgáltatók: cégek 25-eFt + Áfa, egyéni vállalkozó és intézmények 10-eFt +ÁFA  

 
A támogatói alapdíj továbbra is külön tételként szerepel a hirdetések költségvetésében, mely külön kerül 
kiszámlázásra. 
 
 
Tavalyi árainkhoz képest áraink jelentősen csökkentek, ugyanakkor megmaradt a jelentős értékű online 
megjelenés a hirdetéshez, ezzel is ösztönözve meglévő, és jövőbeli partnereinket a magazinban való 
hirdetésre. 
 
 
 
Keszthely: 2011. október 07. 
 
 
 
        Zentai József 
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1. számú melléklet 

 
A www.westbalaton.hu oldal forgalmi adatai és a 

kiemelt megjelenések képi bemutatása 
 
A west-balaton.hu weboldal 2011 évi eredményei: 2011. január 1. - 2011. szeptember  30. 
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Kiemelt megjelenések képi bemutatása 

 
 

Bővített csomag kapcsán 
 

- saját adatlapon konkurens szálláshelyek megjelenítésének letiltása  
Jelenleg a szállások részletes bemutatása alatt megjelennek a „További szállásajánlataink” címszó alatt a 
térség többi hasonló szállása, nagyobb kínálatot nyújtva a szálláskeresőnek, viszont konkurenciát 
teremtve ezzel az adott szálláshelynek. 
A funkció kikapcsolásával növelhető az adott szálláshely foglalása, mivel nem kínál más szállást az oldal. 
 

 
 
 

- települési főoldalon kiemelt megjelenés a szállás rotátorban 
Jelenleg véletlenszerűen listázza az adott település szálláshelyeit a települési főoldalon a szállásrotátor.  
Az ¼ oldalas hirdetést vásárlók prioritással jelennek meg a többi hirdető előtt ebben a boxban. 
 

 
 

Konkurens 
szálláshelyek 

Települési főoldali 
szállás rotátor 
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- programok adatlapján kiemelt megjelenés a szállás rotátorban, az oldal alján kapcsolódó 
szállásajánlatok elnevezéssel 
Jelenleg ez a funkció nincs bekapcsolva. A program részletes bemutatásának oldalán az alsó sávban fog 
megjelenni egy szállásajánló rész, hasonlóan a konkurens szálláshelyek megjelenítéséhez. 
 

- szálláskereső listázáson garantált helyezés 
A „Bővített csomag” szállásai előbb fognak megjelenni, mint a „Alap csomag” szállásai és a „Extra 
csomag” szállásai az összes szálláshely előtt fognak megjelenni a szálláskeresés listázásában. Mivel 
jelenleg 300 szálláshely szerepel a honlapon, ezért nagy jelentősége van a keresési lista elején való 
megjelenésnek. 

 
 
 
Extra csomag kapcsán 

- évi 2 alkalommal kiemelt főoldali megjelenés az „Ajánlott szállásaink” boxban 
- évi 2 alk. kiemelt főoldali megjelenés 1 héten keresztül – A Főoldali rotátorban 
- évi 2 alk. megjelenés a turisztikai hírlevélben 
- évi 2 programnál kiemelt megjelenés a program részletes leírásánál a szövegtörzsbe építve, 
ajánlattal, amíg a program érvényes 

      - szálláskereső listázáson garantált „Bővített csomag” előtti helyezés 

Szálláskereső 
lista 
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- évi 2 programnál kiemelt megjelenés a program adatlapján a szövegtörzsbe építve, ajánlattal 

. 
A program leírásában a szöveg részeként lesz beillesztve egy a programhoz kapcsolódó szállásajánlat, 
amit a vendégek végignéznek, ha a program teljes leírását el szeretnék olvasni. 
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Szolgáltatók on-line megjelenése 
 
Éttermek 
Megjelenés az éttermek között, listázva, önálló aloldallal: 

 
 
Aloldal: 

 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Egyéb szolgáltatók megjelenése 
 
Megjelenés a szövegtörzsbe építve névvel, címmel, elérhetőséggel 

 
Megjelenés önálló aloldallal: 

 
Online marketing és webfejlesztő partnerünk:  
MKM Computer Network Kft. 
Tóthi Attila (+3620/3888-458)  

2. számú melléklet 
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2012-es évi vásári terv 

 
Külföldi vásárok: 
Külföldi vásárok: 
Város Vásár neve Vásár időpontja  
Utrecht Vakantiebeurs Január 11-15. informátorral 
Bécs Ferien Messe Január 12-15. informátorral, pályázatból 
Stuttgart CMT Január 14-22. informátorral 
Graz Kuoni 2011. november informátorral, pályázatból 
Pozsony ITF Január 19-22. informátorral, pályázatból 
Linz Tourist/Ferien Január 27-29. prospektussal 
Kassa Kassa Tour 2011. december informátorral, pályázatból 
Drezda Reisemarkt Január 27-29. informátorral 
Brüsszel Salon des Vacances Február 2-6. prospektussal 
Jena Reisebörse  prospektussal 
Prága Holiday World Február 9-12. informátorral 
Katowice Intourex  informátorral 
München f.r.e.e. Február 22-26. informátorral 
Essen Reise, Camping Február 22-26. prospektussal 
Krakkó Salon Turysryczny Március 23-24. informátorral 
Varsó Lato Április 13-15. prospektussal 
Lipcse Reisebörse   
 
 
Repülőgép járatoktól függően: Frankfurt, Düsseldorf 
 
Belföldön:  
 
Budapest: Utazás kiállítás 
Pécs, Miskolc, Szeged, Debrecen, Győr 
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3. számú melléklet
 

PIKTOGRAMOK 
 
 
Szállodák, panziók 

1. Parkoló 
2. Udvar kerti bútorral 
3. Légkondicionálás 
4. Konferenciaterem 
5. Étterem 
6. Drinkbár, söröző 
7. Vegetáriánus konyha 
8. Élőzene 
9. Mosoda 
10. Minibár a szobában 
11. Széf 
12. Gyermekmegőrzés 
13. Kutya, macska bevihető 
14. Internet / WI-FI 
15. Nyitott uszoda 
16. Fedett uszoda 
17. Termálvizes medence 
18. Wellness szolgáltatás 
19. Gyógykezelések 
20. Orvos a házban 
21. Kondicionáló terem 
22. Szauna 
23. Masszázs 
24. Szépségszalon 
25. Fodrászat 
26. Lovaglás 
27. Teniszpálya 
28. Golfpálya 
29. Biliárd 
30. Asztalitenisz 
31. Térítésmentes sportprogramok 
32. Sportszerkölcsönzés 
33. Kerékpárkölcsönzés 
34. Programszervezés 
35. Gyermek animáció 
36. Akadálymentes 
37. Pénzváltás 
38. Kártyás fizetés 
39. Egészségpénztári támogatás 
40. Üdülési csekk elfogadóhely (ez a jelzés 2 

piktogramnyi helyet foglal el!!!) 
41. SZÉP Széchenyi Pihenőkártya 

elfogadóhely (ez a jelzés 2 piktogramnyi 
helyet foglal el!!!) 

42. Távolság a fürdőzési lehetőségtől: …. m 
43. Kerékpárbarát-szálláshely 
44. Bababarát szálláshely 
45. Családbarát szálláshely 
46. Fogászat 

Magánszálláshelyek 
1. Egész évben nyitva 
2. 1 éjszakás vendéget is fogad 
3. Reggeli kérhető 
4. Parkoló 
5. Akadálymentes 
6. Légkondicionálás 
7. Főzési lehetőség  
8. Mosógép 
9. Kutya, macska bevihető 
10. Internet / WI-FI 
11. Saját kert kerti bútorral 
12. Grillezési lehetőség 
13. Játszótér 
14. Medence 
15. Sporteszközök (labda, tollas, kerti játék) 
16. Asztalitenisz 
17. Kerékpárkölcsönzés 
18. Kártyás fizetés 
19. Üdülési csekk elfogadóhely (ez a jelzés 2 

piktogramnyi helyet foglal el!!!) 
20. SZÉP Széchenyi Pihenőkártya 

elfogadóhely (ez a jelzés 2 piktogramnyi 
helyet foglal el!!!) 

21. Távolság a fürdőzési lehetőségtől: …. m 
22. Kerékpárbarát-szálláshely 
23. Bababarát szálláshely 
24. Családbarát szálláshely 
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