Ajánlat és tervezet a balatonboglar.com oldal átalakítására és fejlesztésére
Készítette: Szentes László
Bevezetés:
Balatonboglár város online kommunikációjának kettős feladata van. Egyrészt meg kell felelnie a helyi
lakosság információs igényeinek, meg kell jelenítenie a hivatali híreket, közleményeket és
tudnivalókat, másrészt, mint turisztikából élő településnek az ide érkező vendégek informális
tájékoztatása is fontos. A két feladat két különböző igény és megjelenítés. Egy felületen megoldani
szinte kivitelezhetetlen.
Balatonbogláron jelenleg egy szerencsés helyzet van azzal, hogy a balatonboglar.hu és a
balatonboglar.com domain név is a város tulajdonában van. Így viszonylag könnyen oldható fel a
fenti dilemma.
A balatonboglar.hu ugyan már jó pár éve működő oldal, amire egy kisebb ráncfelvarrás ráférne, de
ennek ellenére vannak előnyei. Például az, hogy belső felépítése megfelel a kormányzati biztonsági
előírásoknak, és tudja a mobiltelefonos nézetek kezelését is. Ugyanakkor meg vannak a maga
korlátai, így nem alkalmas egy olyan modern felület kialakítására, ami jól megjelenítené a város
turisztikai látnivalóit, programjait. Így egy olyan felület, amit a turisztikai referens, Mészáros Mariann
is javasolt, ezzel a szerkezettel nem alakítható ki.
Másfél év levelezésével sikerült elérni az oldal készítőinél, hogy teremtsék meg az átjárást a .hu és a
.com oldal között. Ez nyár végére elkészült, amivel megnyílt a lehetőség arra, hogy a .com végre
betöltse szerepét. Erre a domain névre egy olyan turisztikai oldal építését javasoljuk, ami megfelel a
kor és az ideérkező vendégek informális igényeinek.
A fejlesztés érdekében társultam egy a Balaton nyugati végében, Keszthelyen működő elismert és jó
referenciákkal rendelkező web dizájner céggel, akikkel közösen valósítanánk meg az új
balatonboglar.com oldalt.
A fejlesztési terv a következő:
1. lépés: Funkciók szétválasztása
A balatonboglár.hu oldalról a következők kerülnének át a .com-ra:
-

Hírek
Programok (állandó és aktuális)
Látnivalók, (a város bemutatása)
Szolgáltatások (Buborék fürdő, Urányi, stb…)
Kikapcsolódási lehetőségek (kirándulás, bor, sport, stb.)
Szállás és étkezési lehetőségek.
Turisztikai iroda, kapcsolat, szolgáltatások.
Boglár kártya
Fotógaléria

2. lépés: Dizájn
A cél egy látványos, de informatív felület kialakítása. Ennek megfelelően egységes, a város
arculati elemeihez illeszkedő grafikát és színvilágot alakítanánk ki. Az oldal felépítésénél
pedig fontos szempont az, hogy a látogatók többsége ma már okostelefonról érkezik, így a
funkciók többségének egyujjas görgetéssel és kattintással elérhetőnek kell lennie.
Referenciaként jelölnénk meg a http://tourinformnagykanizsa.hu/ oldalt, ami szintén egy
ilyen összefogással készült. A keszthelyi partner grafikusa Takács Zoltán tapasztalt és
elismert honlap építő, aki mindig a legmodernebb trendeket öltözteti fel egyedi stílussal.
Külön felhívnám a figyelmet a referenciaként megadott honlapra, ahol a funkció
nyomógombok is egyedi grafikai megoldások, melyek szintén az ő munkái.
3. lépés: Tartalom feltöltés
Nem csak az új oldal felépítését, hanem a kezdeti adatfeltöltést is vállaljuk. Ennek megfelelően a
látnivalókról fotók, mini videók kerülnének fel. Valamint újra fogalmazott tájékoztató szövegek is
készülnének.

4. lépés: Kapcsolat megteremtése
A .hu és a .com oldal között a tavaly megnyitott keresztlinkelés segítségével oda-vissza átjárást
építenénk. Várhatóan, ennek köszönhetően a látogató nem is fogja tudni, hogy hol jár. A következő
keresztlinkek lennének a két oldal között:

balatonboglar.hu
Hírek
Közigazgatási hírek
Városunk
Turizmus
Önkormányzat
Hivatal
Galéria
Szálláshelyek

balatonboglar.com

Hírek
Közigazgatási hírek
Városunk
Turizmus
Önkormányzat
Hivatal
Galéria
Szálláshelyek/Szolgáltatások

5. lépés: Üzemeltetés
Természetesen, az oldal folyamatos frissítése az az alap média tartalomszolgáltatási szerződés része.
Amit itt üzemeltetés alatt értek az a háttér rendszer folyamatos frissítését, védelmi szintjének
fenntartását jelenti, amit szintén elvégeznénk.
A technikai üzemeltetésen túlmenően az oldal úgy épülne meg, hogy adott almenükhöz külső
érintettek is hozzáférhessenek, legyen szerkesztői jogosultságuk. Ennek megfelelően a turisztikai
kapcsolat, vagy a Boglár Kártya menühöz a város ezzel foglalkozó szakembere. A programokhoz a
művelődési központ referense, a fotógalériába pedig bárki feltölthetne.

Az ajánlat:
A fenti szempontokkal összeállított balatonboglar.com oldalt a megrendeléstől számított 3 hónap
alatt tudjuk elkészíteni, amely idő alatt az alapadatokkal, információkkal való feltöltése is
megtörténik.
Az oldal elkészítésének vállalási ára 500.000 Ft nettó, amely tartalmazza a programozói munkát, a
grafikai tervezést, az arculat kialakítását, az alapadatokkal való feltöltést és az egy éven át tartó
nyomkövetést, üzemeltetést.
A döntés megkönnyítésének érdekében felajánljuk, hogy a teljes összeget elegendő a teljesítés és
annak elfogadása után kifizetni, így rizikót csak mi, készítők vállalunk.

Balatonboglár, 2018. január 14.

_____________________________
Szentes László vállalkozó
ajánlattevő

