
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Önkormányzat  
  
 
A tavalyi évben egyeztetések folytak Önökkel a DunaWorld csatornán folyó városi imagefilm kampányról. A 
kampány a hazai turizmus beindulása idejére egyeztetve Május 20-al újra indul. Így érdeklődni szeretnék 
hogy az Önök települése idén tervezi-e a programhoz való csatlakozásra?  
 
Ajánlatunk röviden: 
 
DUNAWORLD IMAGEFILMKAMPÁNY 
  
Kezdési dátum: 05.01* 
Fizetési határidő: Adásba kerülés előtt 5 munkanappal 
Spot hossza: 30 / 60 mp 
Mennyiség: 50 / 100 alkalom 
Adásban: Naponta 
 
*Első körös megjelenés. A kampány indulását természetesen Önökhöz tudjuk igazítani. 
 
 
Ez egy intenzív 1-2-3 hónapos kampány kifejezetten a DunaWorld csatornára. TDM-ek és városimage 
kampányok kapcsán önkormányzatok számára készítünk rá imagefilmeket 30 illetve 60 mp terjedelemben 
ami hónapokig menne a csatornán.  
De persze ez lemehet akár 1-2 hónap alatt is ha emeljük a szpotszámot per nap...  
Az ajánlatról fontos tudni, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelten támogatja a csatornán való ezen 
szereplés költségeit, így az adott önkormányzatokra szinte csak ezen költségek harmada-negyede hárul. 
Ez az összeg az, ami ajánlatunkban is szerepel, a több milliós költségek helyett. 
 
Az ajánlatunk röviden: 
Ahogy az ajánlatban is látni fogják 100 x 30 mp,illetve 50 x 1 perces bemutatkozó filmekről van szó, 
melyek 100 napig azaz valamivel több 3 hónapig* kerülnének napi szinten adásba itthon, és határainkon 
túl egyaránt, ezzel is támogatva a város turizmusának a népszerűsítését. Az ajánlatban szereplő image-
film így kiváló lehetőséget teremt a tavaszi-nyári szezonra való felkészülésre. (*1 perces reklámfilmek 
esetében 50 alkalommal,másfél-két hónapig, naponta történő adásba kerülés esetén)  
 
Kisfilm hossza: 
30 mp. ( 3 hónapos kampány) 
vagy 
60 mp (2 hónapos kampány) 
 
Adásban: 
50 vagy 100 napig 
 
Megjelenés (on air): 
- Az első adásba kerülés legkorábbi lehetséges dátuma: 2018 Május-tól 
- Forgatás: Körülbelül 2 héttel ezt megelőzően (ha szükséges) 
  
Fizetés:  
- Legkésőbb adásba kerülés előtt 5 munkanappal. 
  
Egyéb költségek (Egyedi igények és megállapodás szerint) 
- Új image film forgatás: Ajánlati ár + 45.000 Ft + Áfa 
- Imagefilm készítés meglévő nyersanyagokból: 35.000 Ft + Áfa 
- Útiköltség: 70 Ft + Áfa / Km (Forgatás esetén) 
 
 
Az általunk elkészített kisfilm az adásba kerülés után az önök tulajdonát is képzik majd, így 
szabadon felhasználhatják marketingcélokra. Amennyiben a forgatást stábunk végzi, az abban 
szereplő helyszínekről természetesen Önök szabadon dönthetnek.  
 
Idei kampányaink a teljesség igénye nélkül  
Gödöllő,  
Veresegyház,  
Sopron,  

II. / 6. melléklet



Esztergom,  
Balatonlelle,  
Csurgó,  
Balatonkeresztúr,  
Szentgotthárd,  
Komárom,  
Fertőrákos,  
Szatymaz,  
Hatvan 
 
Példának az Esztergomi valamint a Zalakarosi imagefilm 
Kiemelném, hogy ezen filmek, forgatását, vágását (is) stb ügynökségünk végezte 
 
Zalakaros 
https://www.youtube.com/watch?v=jKVcRFXa1o0 
 
Esztergom 
https://www.youtube.com/watch?v=NRhSLdm4tyg 
 
Az első lehetséges indulás a nyári szezonra való tekintettel Május 20. Amennyiben erről nem 
rendelkeznek másképp a kampány az alábbi módon zajlana:  
 
Szerződés szerinti a kampány indulás 
Indul: 2018. Május 20 
 
Ha ezt tartani szeretnénk a következő ütemtervre kell készülni: 
I. Anyagleadás / Forgatás: Május 1-4 (Egyeztetést követően) 
II. Kész anyag átadása: Május 7 
III. Anyag véglegesítése, esetleges javítása: Május 8-9 
IV. Szerverre feltöltés: Május 10 
V. Fizetési határidő: Május 14 
VI. Kampány indulása: Május 20 
  
  
A szerződés visszaküldése április 30ig.  
- 1 pld-ben scannelt példányban a szerződő partner illetve a számlafizető adataival kitöltve 
- 2 pld-ben postai úton az alábbi címre  
Adanima Consulting 
H-1037 Budapest, Zay u. 3. 
  
Helyszínlista (Megbízási szerződés „Melléklet” rész) 
Új film forgatása esetén: Helyszínlistát küldenek nekem hogy a stáb felkészülten érkezhessen a helyszínre.  
Helyszínek: 1, 2, 3, 4, stb helyszínek leírása, amik a filmben szerepelnek majd. 
- Adásidő: Helyszín 1, 5mp. Helyszín 2; 8 mp, és így tovább... 
- Téma: .................... 
- Helyszínek: ................. 
  
Forgatókönyv 
Pl: 
Helyszín 1: 
Belső felvétel, 3 mp hosszan 00:00mp-00.03 mp-ig 
Helyszín 2: 
Külső felvétel, 3 mp hosszan 00:03mp-00.06 mp-ig 
Helyszín 3: 
Külső felvétel, 4 mp hosszan 00:06-00:10-ig 
És így tovább... 
 

Narráció / Felirat 
Lehetőség van mindkettőre:  

https://www.youtube.com/watch?v=jKVcRFXa1o0
https://www.youtube.com/watch?v=NRhSLdm4tyg


1;Narráció küldése helyszínhez igazítva hang alámondásos formában elhangozva, mp-es 
megjelöléssel  
2;  Felirat igazítása ugyan így, felirat megjelenítésével mp-re pontos megjelöléssel  
 
  
Egyéb: 
Az első adásba kerülést követően minden hónap első napjaiban küldöm majd Önnek a Excell táblázatban a szpotlistát, 
hogy pontosan mikot láthatják a kisfilmet pontosan adásba a csatornán. Első ilyen kb Május 18-19-kor utána minden 
hónap első napjaiban. 

 
Árak: 
 

100 napos kampány / 3 hónap / 30 mp-es kisfilm: 
Ár: 490 000 Ft + ÁFA 

 

- 50 napos kampány / 2 hónap / 60 mp-es kisfilm: 
Ár: 490.000 Ft + Áfa 

 

- 50 napos kampány / 2 hónap / 30 mp-es kisfilm: 
Ár: 270 000 Ft + ÁFA 

 
 


