Ajánlatkérési melléklet

Projekt kommunikációs terv részletező

TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projekt nyilvánosság
biztosítása tevékenység ellátása

Oroszlány, 2018. október 24.

A projekt megvalósítását követő szakasz (9-13.)

Az eszköz költsége (bruttó)

A projekt megvalósítási szakasza (4-8.)

Az eszköz paraméterei
(ld. bővebben a KTK releváns
pontjaiban)

A projekt előkészítő szakasza (1-3.)

Darabszám

Kommunikációs eszközök

kötelezően kitöltendő

Tevékenység időbeni ütemezése
(év/hónap)

5. A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök (kötelező)

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése

2
2b 2-4 oldalas szórólap előállítási
költsége

3

A kedvezményezett működő
honlapján a projekthez kapcsolódó
tájékoztató (esetleg aloldal)
megjelenítése és folyamatos
frissítése a projekt fizikai zárásáig

4

Sajtóközlemény kiküldése a projekt
indításáról és a sajtómegjelenések
összegyűjtése

5

5a Legfeljebb 50 fő részvételével
megtartott sajtónyilvános esemény

6

A beruházás helyszínén „B” vagy „C”
típusú tájékoztató tábla elkészítése
és elhelyezése

minimum 1000

első km
aszfaltozásakor

1

Szórólap 100x210 mm
4 oldal, 115 g műnyomó
Nyomtatás: 4+4 szín
Kötészet: hajtogatás
Lakosság
tájékoztatására

KTK alapján
Érintettek és sajtó
számára

Ft

Ft

Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan

Televíziós vagy rádiós spot

7

Nyomtatott sajtó esetében PR cikk
vagy hirdetés

Online esetben

Közterület

8

Kommunikációs célra alkalmas
fotódokumentáció készítése

folyamatosan

folyamatosan

folyamatosan

folyamatosan

folyamatosan

1

KTK alapján
Lakosság
tájékoztatására

Ft

1

KTK alapján
2840
újság
Lakosság
tájékoztatására

0 Ft

1

KTK alapján
települési honlapok
helyi híroldalak
Lakosság
tájékoztatására

0 Ft

1

1

CLP (buszmegálló
plakát felület)
1187x1800
Lakosság
tájékoztatására

Csak kommunikációs
célra alkalmas
professzionális fotók
készítése számolható
el

Ft

Ft

9

9b Több mint 50 fő részvételével
megtartott sajtónyilvános ünnepélyes
projektátadó rendezvény szervezése

10

Sajtóközlemény kiküldése a projekt
zárásáról és a sajtómegjelenések
összegyűjtése

Műszaki átadást
követően

1

KTK alapján
Érintettek és sajtó
számára

átadót követő héten

1

sajtóközlemény és
média-megjelenések
gyűjtése

Ft

0 Ft

Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése

11
Fotóillusztrált kiadvány
Ft / db
Érintettek és sajtó
számára

11d Több oldalas könyv előállítási
költsége

átadást követő
hónapban

minimum 100

12

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez
kapcsolódó tartalommal

folyamatosan

1

KTK alapján

0 Ft

13

A beruházás helyszínén „D” típusú
emlékeztető tábla elkészítése és
elhelyezése

3 db

KTK alapján
Lakosság
tájékoztatására
Ft / db

Ft

átadót követő héten

Ajánlatkérő által már elvégzett feladat
Ajánlattevő által biztosított felület, tevékenység, melyhez kapcsolódóan tartalomszolgáltatás az elvárás
Beárazandó feladat

Ft

