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CÉGES AJÁNLAT 

 

DÉL-ALFÖLDI TERMÁLKLASZTER – DÉL-ALFÖLDI GYÓGY- ÉS 
TERMÁLFÜRDŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 

 

TÁRGY: MAGYAR FÜRDŐKULTÚRA KFT. 2012. ÉVI AJÁNLATA  

 

1. Szolgáltatási csomagjaink 

a. Magyar Fürdőkultúra gyémánt fokozatú támogatója 

b. Magyar Fürdőkultúra arany fokozatú támogatója 

c. Magyar Fürdőkultúra ezüst fokozatú támogatója 

d. Magyar Fürdőkultúra bronz fokozatú támogatója 

e. Magyar Fürdőkultúra támogatója 

2. Választható szolgáltatási elemek: 

Kérjük, válogassa össze azokat a szolgáltatásokat, melyekre szüksége van. Mi 
elkészítjük választása alapján fürdőjére szóló ajánlatunkat. 

a. Személyre illetve Fürdőre szabott zászló – Magyar Fürdőkultúra …. fokozatú 
támogatója c. 

b. Személyre illetve Fürdőre szabott tábla – Magyar Fürdőkultúra …. fokozatú 
támogatója c. 

c. Rendezvény szervezés – Fürödjön magyar fürdőkultúrában® 

i. 1-3 napos tematikus program 

1. Szakmai nap – Sport nap – Kultúra – Tematikus fürdőest® 

ii. Fürdőkultúra kiállítás és vásár 

d. Supevizor tevékenység 

i. fejlesztési javaslat kidolgozása megvalósítási tanulmánnyal 

ii. minőségbiztosítási támogatás 
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e. Oktatási csomag Munkatársai részére 

i. vezetői tréningek 

ii. szolgáltatási etikai tréning 

iii. fürdőkultúra tréning 

f. Szakmai oktatásban, oktatókkal való részvétel  

g. Internetes marketing és PR 

i. internetes megjelenés a www.magyarfurdokultura.hu oldalon. 

ii. gyógyvíz – gyógykezelés – gyógyfürdő keresőnkben való szerepelés 

iii. Facebook kampány – Fürdőfelismerő játék® 

h. Magyar Fürdőkultúra WEBSHOP® 

i. Bizományos értékesítés: fürdős ajándéktárgyak és belépők, 
szolgáltatási csomagok. 

i. Egyéb reklám értékű szolgáltatásaink 

i. Kiállításaink szponzor felületein való megjelenés 

ii. Oktatási anyagainkban való szerepelés 

iii. Magyar Fürdőkultúra terme® -ben való szerepelés 

  a BGF, BKF, SZIE főiskolákon. 

3. Fizetési konstrukciók: 

a. Havidíj 

b. Negyedéves díj 

c. Féléves díj 

d. Éves díj 

Kérjük, válogassák össze a szolgáltatási csomagot és a fizetési módot, és vegyék fel velünk 
a kapcsolatot árajánlatunk elkészítése érdekében! 

  Köszönjük együttműködésüket: 

        Dr. Kiss Ferenc 

               ügyvezető  


