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SZÁLLÁSKATALÓGUS 2017

Tisztelt Szolgáltató!
Örömmel értesítjük, hogy megkezdjük a 2017. évi Szálláskatalógus anyagának összeállítását,
amelyhez várjuk az Ön csatlakozását is!
A kiadványt az irodában, rendezvényeken terjesztjük, több belföldi és külföldi turisztikai kiállításra
valamint az ország Tourinform irodáiba juttatjuk el.
A megjelenés feltételei:










Kereskedelmi szálláshelyenként kb. 1/3 oldalnyi felületen rövid szöveges leírás és egy vagy két
fotó elhelyezését tudjuk biztosítani.
Az árat kötelező megadni forintban és/vagy euróban, egy főre vagy szobára meghatározva, két
időszakra /elő- és utószezon, illetve főszezon. Az adott évre vonatkozó idegenforgalmi adó
mértékét a kiadvány elején kiemelten közöljük.
A fotót Önnek kell biztosítani digitális /lehetőleg JPG/ formában.
A kiadványhoz támogatásként szálláshelyenként 20.000,- Ft támogatási díj befizetését
kérjük legkésőbb 2016. október 30-ig a leadott adatlapon szereplő információk alapján
kiküldésre kerülő díjbekérő alapján átutalással vagy postai úton, csekk igénylése után
számlánkra befizetni szíveskedjenek. Az eddig befizetésre kerülő szálláshelyek kapnak
lehetőséget a szálláskatalógusban történő megjelenésre.
Amennyiben ÁFA-s számlát igényel, kérem, előre jelezze a mellékelt nyomtatványon.
Számlát hirdetési díjról áll módunkban kiállítani.
A befizetést igazoló feladóvevényt, vagy az átutalás igazolását kérjük bemutatni. A
befizetés igazolása nélkül nem tudjuk a kiadványban megjelentetni a szálláshelyet.
Abban az esetben, ha Ön a saját egységét bővebben szeretné bemutatni, és a jelentkezők száma
ezt lehetővé teszi, további felületet lehet vásárolni a fentiekben megjelölt hirdetési díj ellenében.
Anyagot csak írásban, elektronikus formában fogadunk el, és ár nélkül nem lehet bekerülni
a katalógusba. Utolsó korrekcióra november közepéig lesz lehetőség. A katalógus várhatóan
december 2. hetében készül el.

Kérjük, az adatlap visszaküldése előtt gondosan ellenőrizze le a tavalyi katalógusban illetve a
honlapon megjelent adatokat, és a csatolt adatlapot is kitöltve címünkre szíveskedjen visszaküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a megadott határidőig nem kapunk Öntől írásos
választ, úgy tekintjük, hogy nem kíván élni a lehetőséggel.
Azon szolgáltatók esetén, akik csak az interneten kívánnak megjelenni (honlapon való
megjelenés ingyenes) 2016. évi adatok, árak módosításának határideje 2016. december 6. majd
ezt követően változás esetén a szezonig folyamatos.
A megjelölt határidők betartásában szíves együttműködésüket előre is köszönjük!
Zamárdi, 2016. augusztus 1.
Tisztelettel:
Baller Zsuzsanna s.k.
intézményvezető

