
 

 

 

  

 

 

 

Tisztelt Címzett! 

 

Az Interreg V-A Magyarország–Horvátország 2014-2020 Együttműködési Program B-light 

konstrukció keretében megvalósuló HUHR/1602/2018-LPP1-14 A Cost Effective 

Agricultural Solution: Product Development of a Liquid Manure Tanker with a 

Multifunctional Chassis and a Connected Adaptor System nevű projektünk célja a szerves 

trágya gazdaságos felhasználása a talaj értékes és természetes ellátásaként. Ehhez a 

projektpartnerek közösen kidolgoznak egy tartályt a hozzá tartozó, de variálható alvázzal, 

valamint további, a folyékony műtrágya földbe való visszajuttatását segítő rendszerekkel és 

az ehhez tartozó adaptercsomaggal. 

 

A projekt befejezése: 2021. február 28., eddig az időpontig minden tevékenységnek meg kell 

valósulnia. 

A projekt marketingje kapcsán árajánlatot szeretnék kérni az alábbi tételekre: 

 

A projekt online promóciója: 

A Covid-19 helyzetre való tekintettel a projekt promóciója on-line formában történik. 

- minimum 2 darab videó elkészítése (felvétel Magyarországon, Barcson) a projektben 

megvalósuló termékekről 

- - Minimum 10 oldalas slide show készítése a projekt céljairól, projektelemekkel ellátva 

- fotódokumentáció készítése az elkészült termékről 

Újságcikk megjelentetése egy országos mezőgazdasági lapban – min 1 A4-es oldal, 

nyomtatott és online verzió.  

- Szöveg összeállítása az előre megadott információk alapján 

- Leszerződés a lappal a cikk megjelenítéséről 

Szige-Mix Kft. 

7570 Barcs 

Fodor József utca 7 

Adószám: 23893087-2-14 



 

 

Weboldal  

- a meglévő weboldal frissítése, korszerűsítése 

- projekthez tartozó aloldal létrehozása 

- anyagok előkészítése a weboldalhoz: a projekttel kapcsolatos hírek, fényképek 

megjelentetése  

Roll-up 

2 db, kinti időjárási körülmények között is használható, stabil roll-up készítése – tervezés 

és kivitelezés – 1 db horvát, 1 db magyar nyelven 

Figyelemfelkeltő rendezvény (awareness raising event) szervezése minimim 15 fő 

(szakmunkás diákok) számára a projekt környezettudatos elemeiről, illetve 

általánosságban a környezettudatos életmódról az EU horizontális elveivel kapcsolatban 

– Helyszín: Barcs Metál telephelye, időtartam: 1,5 óra 

 

Kérném, árajánlatukat legkésőbb 2020. december 19-ig legyenek szívesek részünkre eljuttatni 

a szigemixkft@gmail.com e-mailcímre a jelen felhíváshoz csatolt ajánlattevő lap kitöltésével. 

Kérem, az árajánlatokon tüntessék fel a következőt: 

Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020, B-light 

konstrukció, Projekt: 2018-LPP1-14 Liquid manure tanker  

 

Barcs, 2020. december 19.     

Tisztelettel: Szigecsán Zoltán 
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ÁRAJÁNLAT 

AJÁNLATTEVŐ NEVE: 

AJÁNLATTEVŐ SZÉKHELYE, ADÓSZÁMA: 

KAPCSOLATTARTÓ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE:  

Tárgy: HUHR/1602/2018-LPP1-14 A Cost Effective Agricultural Solution: Product Development of a 

Liquid Manure Tanker with a Multifunctional Chassis and a Connected Adaptor System projekt 

marketingtevékenysége 

 

Kelt,        aláírás 

TEVÉKENYSÉG 

Nettó ár 

A projekt online promóciója: 

- minimum 2 darab videó elkészítése (felvétel Magyarországon, Barcson) 

a projektben megvalósuló termékekről 

- - Minimum 10 oldalas slide show készítése a projekt céljairól, 

projektelemekkel ellátva 

- fotódokumentáció készítése a termékről 

 

Újságcikk megjelentetése egy országos mezőgazdasági lapban – min 1 

A4-es oldal, nyomtatott és online verzió.  

- Szöveg összeállítása az előre megadott információk alapján 

- Leszerződés a lappal a cikk megjelenítéséről 

 

Weboldal  

- a meglévő weboldal korszerűsítése 

- anyagok előkészítése a weboldalhoz: a projekttel kapcsolatos hírek, 

fényképek megjelentetése  

 

Roll-up 

2 db, kinti időjárási körülmények között is használható, stabil roll-up 

készítése – tervezés és kivitelezés – 1 db horvát, 1 db magyar nyelven 

 

Figyelemfelkeltő rendezvény (awareness raising event) szervezése 

minimim 15 fő (szakmunkás diákok) számára a projekt 

környezettudatos elemeiről, illetve általánosságban a környezettudatos 

életmódról az EU horizontális elveivel kapcsolatban – Helyszín: Barcs 

Metál telephelye, időtartam: 1,5 óra 

 

ÖSSZESEN NETTÓ ÁR: 
 

ÁFA: 
 


