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A GFx Design Informatikai Kft, és az AQUILA Kft, hcl_íhatóságokkzl, L1 flúális intézméi}eknel régész,
népíajzos és törlénész szakembeíekkcl, lalamint turisztikai szen,€zet€kk€| egfüírfrííköl]\., Maaftrolszág
címlnel úlikön\Yet állíí őssze, ,r.|o1D.2tott kólr,n, 

^zl, 
ofíline és ohlihe! 2z2z HTML5 tipusú n,.óold'

/nobil eszkózökre is optinaüzált/ formátumbm. A tclcPülésck b€mutatása 2 túisztikái régiók s2erind
bontásban törlénik. A nvorntatott könlv vágott mércte 21 x 27 chJ a prohóciós szöYeganlag két, ún,
kéziratoldal /J0 sor 60 leütés/ aza7 2 r 30 sor 60 lcütés/; a tipográfi2i teí..laPián 2 }t.sábos tóidelésíi,
olda]anként 4-5 íotó be.ördelésélcl, a lcglátvánvosabb fotók pedig egész otdalzs nYomtztásb.n, ún.
elvá].sztó lapoklént is ftlhAsznáhá.

Az online feliiletreDdszer hasonló t.rezésű, azaz kinlhven áttekiltlrető, inforfuAtiv tirtalfu.kból ál1,

elérh€tőségeklel, vAlanint ún. váltakozó animációs aotóa.),rygal kicgészitvc. Amenn)ibeh fészt kiYáínak
Yenni a feil€sztésekbe\ kérjút<, hog} a neg.dott teriedeltnű szöv€gct és i fotóan,vagot jPg. va8l, tit fájl
foifu átufu b2h kiildiék fu eg 2 ks22lroa/i.ülturaltdlrisra.hu email cimíe.

Á Progranr teíezett iitefue a kóYetkéző: décember !égéig a taítalmak bcg_\,űitésc és elősz€rk€sztésej 2018.
janüár-íebrüár nYomt^tott verzió szeíkesztése, tipográfiai mu.kík, nro,ndai előkészítés! márciusban pédig
nyomdai g},ártási munkik Á2 online felület felépités€ Pádnrzamostn a kiadvánntaI tirtténik / szerkesztés)
képi digitalirálás, pfogía,nozás, tesztidőszak, mohitornrg úunkálatok / 201E, március végére várható,

Elsirdleges célunk, ho$ a túisztik.i főszezonbin fuár elérhetőek leg!enek a fejlcsrtésck, Kisebb mértéhi
an_v2gi hozzájárulást kériin} a település€ktöl, ezért a kdzsegekol 3l000.-F( +ÁF{. J nag],községekól
Jü 000.-1-1 l {f4. J \Jl..Ulíól .14 000,_Fl q],jL á/ tin. Me$ei Jo8! \Jlo.okanl ,.ln00,-fl r AF{. .
fő9árostól pedig 640 000.-Ft + ÁfA ósszegíi f€ilcsztési táfuogatást kéíünk, inelvnek befizetése kót
részletbeí,2z elsó rész 

^ 
szöveg + fotóaúY.g elküldésekor, a násodik rés, a fcjl.s,tés bcf€ic,ósckof, a

tisztele9éldány fu€gküldését kövéióeD tórtéhik, To!ábbi kérdéseikel kériük jelezzék szabó Krisztinának a

fe|iti cléfbctőségcr,

Büdapest, 2017. novcmbcr 30,
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