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Tárgy: kiegészítés a Turisztikai szezon előkészítése napirendhez

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A turisztikai szezon fontos tényezője, hogy az idelátogató turisták és a helyi lakosok is
megfelelő információkhoz jussanak mind a településről, mind a településen zajló
lehetőségekről, látnivalókról és programokról. Az elmúlt három évben sikerült javítanunk
papíralapú kiadványaink minőségén és mennyiségén, valamint a fellelhetőségi helyek
számában is. Online megjelenésünk is javult, folyamatos és egyre nagyobb számban látogatott
youtube és facebook megjelenésünk van, elkészült a várost bemutató film is (idegen nyelven
is), a meglévő honlap az ismert problémák miatt nem tudott megújulni, de már folyamatban van
egy teljesen új kialakítása, a .com oldalon – amire a .hu-ról egy kattintással el lehet jutni –
naprakész információk találhatók látványosságainkról és programjainkról.
A januári testületi ülésen jeleztem, hogy érdemes lenne a környékbeli településekkel összefogva
egy közös prospektust kiadnunk (egy A3-as méretű, egyszer félbe, majd háromba hajtott), ezért
levéllel kerestem meg 7 település polgármesterét egy egymás programjait népszerűsítő
kiadvány ügyében, de eddig két településről érkezett visszajelzés, így ez a kiadvány
valószínűleg nem készül el erre a nyárra (ez kb. összesen 400 ezer ft-ba kerülne a nyolc
településnek).
Viszont mi is kifogytunk két kiadványból, amit idén javaslok újra legyártatni. Elfogyott az A/4es, 20 oldalas, színes, három nyelvű, várost bemutató prospektusunk. Ebből 10 ezer darab
készült 2015-ben, most javaslom 5.000 példány újra nyomását. Három oldalon változás
történt, kevesebb ősz és tél, több nyár van jelen a kiadványban. De akár lehet változtatni az
előlapon is, ha úgy gondoljuk.
Elfogyott a népszerű várostérkép (hátoldalon közérdekű információkkal) is, ebből szintén
5.000 darabot javaslok készíttetni.
Valamint igény van a város programjait tartalmazó programfüzetre is, ez A/5-ös méretű, színes,
szintén három nyelvű kiadvány, kiemelésekkel, kisebb képekkel. Kiegészítéseket, javaslatokat
szívesen fogadunk, igyekszünk mindent beépíteni, ami fontos és hasznos is lehet
vendégeinknek és a város lakóinak egyaránt. Ebből a kiadványból ugyancsak 5.000 példány
kiadását javaslom.
A példányszámokon természetesen bármikor változtathatunk, utánrendelés is lehetséges.
Az alábbiakban leírom a három kiadvány paramétereit és a kapott árajánlatot is feltüntetem
mellette:

1. prospektus
A/4 (210x297mm)
16+4 oldal
4+4C
Borító: 150g fényes műnyomó
Belív: 115g fényes műnyomó
irkatűzve
5.000pl
82 Ft+áfa/db, azaz 410.000Ft+áfa
2. programfüzet
A/5 (148x210mm)
16 oldal
4+4C
170g fényes műnyomó
irkatűzve
5.000pl
54,30 Ft+áfa/db, azaz 271.500Ft+áfa
3. térkép
340x240mm
4+4C
130g fényes műnyomó
fejben ragasztva (tömbragasztás)
100-as tömbökbe szétválasztva
5.000pl (azaz 50 lap, tömbösítve 50 tömb).
17,30 Ft+áfa/lap, azaz összesen 86.500Ft+áfa
Reményeim szerint a turizmusban, programszervezésben érdekelt intézmények, szervezők,
civil szervezetek, sportegyesületek időben megküldik nyári programjaikat, így lesz elegendő
idő a fordításra, szerkesztésre, nyomdai előkészítésre, s így a Város Napjára kézbe vehetjük
mindhárom megújult kiadványunkat.

Kérem javaslatom megvitatását és szíves elfogadását.
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