
 

 

 

Ruzsics Ferenc polgármester úr részére 

Keszthely Önkormányzata                    

                                                                          Tárgy: útikönyv / informatikai fejlesztés/ fotókiállítás                         

Tisztelt Polgármester Úr! 

  

A GFX Csoport helyhatóságokkal, kulturális és turisztikai intézményekkel együttműködve, Magyarország  

címmel útikönyvet állít össze, nyomtatott könyv azaz offline és online, HTML5  típusú weboldalrendszer  

formátumban. A települések bemutatása a megyék szerinti bontásban történik. A nyomtatott könyv vágott 

mérete 21 x 27 cm, a promóciós szöveganyag két, ún. kéziratoldal /30 sor 60 leütés/ azaz 2 x 30 sor 60 

leütés/; a tipográfiai terv alapján 2 hasábos tördelésű, oldalanként 4-5 fotó betördelésével, a 

leglátványosabb fotók pedig egész oldalas nyomtatásban, ún. elválasztó lapokként is felhasználva. A 

tipográfia a klasszikus baedeker műfaját követi, azaz vonzó fotóanyaggal és részletes helyszínleírásokkal 

kívánja bemutatni a magyar településeket, tájakat, azaz az egyedi természeti környezetünket. Külön 

kiemeljük a magyar termékeket gyártó cégeket, vállalkozókat, különös tekintettel a hungarikumokat 

előállítókra. 

Az online felületrendszer hasonló tervezésű, azaz könnyen áttekinthető, informatív tartalmakból áll,  

gazdag képanyaggal és elérhetőségekkel, valamint ún. váltakozó animációs fotóanyaggal kiegészítve. 

Amennyiben részt kívánnak venni a fejlesztésekben, kérjük, hogy a megadott terjedelmű szöveget és a 

fotóanyagot jpg. vagy tif. fájl formátumban küldjék meg a kszabo@culturaltourism.hu email címre. A 

program tervezett üteme a következő: április végéig a tartalmak begyűjtése és előszerkesztése,  nyomtatott 

verzió szerkesztése, tipográfiai munkák, nyomdai előkészítés, májusban pedig nyomdai gyártási munkák. 

Az online felület felépítése párhuzamosan a kiadvánnyal történik / szerkesztés, képi digitalizálás, 

programozás, tesztidőszak, monitoring munkálatok 2018. június elejére várhatók.  

Kisebb mértékű anyagi hozzájárulást kérünk a megjelenésekért /44 000.-Ft + ÁFA /, melyeknek befizetése 

két részletben, az első rész a szöveg + fotóanyag elküldésekor, a második rész a fejlesztés befejezésekor, a 

tiszteletpéldány megküldését és a weboldal véglegesítését követően történik.  

Az önkormányzatok által küldött fotóanyagból, a Magyarország Kincsei – Épített Magyar Örökség című 

nemzetközi fotókiállításon bemutatunk egy reprezentatív válogatást a Nemzeti Történeti Múzeumban, 

Athénban.  

Budapest, 2018. február 9. 
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