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Ajánlat tételi felhívás 

 

 
 A BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület, mint árajánlatkérő az alábbi felhívást teszi közzé: 

Az Egyesület kiemelten az alábbi tevékenységi területeken szervezi működését: tudásmegosztás, 

kölcsönös támogatás, információátadás, értékteremtő, érdekvédő közösség működtetése, a nők 

vállalkozóvá válásának támogatása, mentorálás.  

Az érintett terület (Balaton északi és déli partja, három megyével Veszprém, Somogy, Zala) vállalkozóinak, 

szabadúszóinak igényei alapján szervezzük szakmai programjainkat. Felkutatjuk a helyi kezdő vállalkozók 

igényeit és a mai modern technológiai és társadalmi viszonyok között összegyűjtjük, rendelkezésre 

bocsátjuk a felhalmozott ismeretanyagot.  

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Érték és Minőség közösségi marketing 

programjának célcsoport-specifikus közösségépítő és tehetséggondozó alprogram fejlesztése 

pályázatban a BENT tematikus vállalkozásfejlesztési, közösségépítő és célcsoport-specifikus program és 

rendezvénysorozat megvalósítására pályáz. 

Egyeztetve a jelenlegi projektben tervezett együttműködő partnerekkel, valamint korábbi szakmai 

partnereinkkel megfogalmaztunk egy komplex szakmai tudásátadással egybekötött rendezvénysorozatot, 

amelynek megvalósításához jelen árajánlat tételi felhívás alapján kívánjuk kiválasztani a szolgáltatókat. 

Kérjük, hogy amennyiben érdekli Önt/Önöket a jelen dokumentumban megjelölt feladat/feladatok 

elvégzése – amelyre kizárólag pozitív pályázati elbírálás esetén kerül sor – kérjük, hogy az 1. és 2. 

mellékletként megjelölt dokumentumok kitöltésével, tegyék meg ajánlatukat. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a melléklet sem tartalmilag sem formailag nem módosítható (kizárólag a 

sárgával kijelölt részek kitöltésére van lehetőség érvényes árajánalthoz), amennyiben megjegyzése, 

kiegészítése van, azt kérjük az „Egyéb kiegészítés” pont alatt tegyék meg! 

Kérjük, hogy tanulmányozzák át az árajánlat függetlensége és az összeférhetetlenség elkerülése 

érdekében a 2. számú mellékletet, és ajánlatukat abban az esetben tegyék meg, ha a függetlenség fennáll. 

Az árajánlatokat kérjük a info@bentbalaton.hu e-mail címekre szignózva, aláírva és szkennelve küldjék 

vissza. Határidő: 2023.03.22. 

Kérdés esetén felvilágosítást Nagyné Czuri Esztertől kérhetnek +3630/2225760-as telefonszámon vagy a 

info@bentbalaton.hu e-mail címen. 

Balatonalmádi, 2023.03.13. 

Nagyné Czuri Eszter 

elnök 
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ELVÉGZENDŐ FELADATOK STRUKTÚRÁJA ÉS TARTALMA 

Célunk, hogy a balatoni régióban felhalmozódott tudást és tapasztalatot a helyi gazdasági ökoszisztéma 

tagjai szervezett keretek között meg tudják osztani egymással. Olyan nagy tapasztalattal rendelkező és 

szakmájuk iránt elhivatott szakembereket, vezetőket vonunk be a célcsoportspecifikus programba, akik 

örömmel osztanák meg tapasztalataikat, tudásukat kezdő, vagy fejlődni akaró vállalkozókkal, vezetőkkel.  

 

EGYMÁSRA ÉPÜLŐ STRUKTÚRÁBAN AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSÁT TERVEZZÜK: 

1. Tematikus vállalkozásfejlesztési, közösségépítő és célcsoportspecifikus program és 

rendezvénysorozat online megjelenésének tervezése megvalósítása 

2. Tematikus vállalkozásfejlesztési, közösségépítő és célcsoportspecifikus program és 

rendezvénysorozat kommunikációs program megvalósítása 

 

1. Tematikus vállalkozásfejlesztési, közösségépítő és célcsoportspecifikus program és 

rendezvénysorozat online megjelenésének tervezése megvalósítása  

TEÁOR’08 6201 (vagy megfelelő ÖJTV szám) Számítógépes programozás 

TEÁOR’08 7311 (vagy megfelelő ÖJTV szám)  Reklámügynöki tevékenység 

Tematikus vállalkozásfejlesztési, közösségépítő és célcsoportspecifikus program és rendezvénysorozat 

megvalósításához nélkülözhetetlen a jelenlegi online kommunikációs stratégia frissítése és az újítások 

megvalósítása. Ehhez a jelenleg statikus honlap átalakítása és a használt social média felületek 

megújítása, célcsoport elérések eredményessé tétele szükséges a jelen ajánlattételi felhívás alapján a 

következők szerint: 

- honlap átalakítása (grafikai frissítés, adatbázis felület kialakítása (tankatalógus), regisztrációs felület az 

eseményekre, hírlevélre feliratkozás kialakítása, tagsági igény jelzésére űrlap) – a megvalósítási időszak 

első három hónapjában, várható kezdés legkésőbb 2023. május 

- összesen 10 db Facebook esemény létrehozása (borítókép szerkesztése, jelentkezési link, szöveg 

megszerkesztése), várható kezdés 2023. július 

- Facebook oldal üzemeltetésének átvétele és müködtetése (szakmai tartalmak, posztok készítése, 

feltöltése, heti 3 poszt) – megvalósítási időszak teljes időtartamában (12 hónap), várható kezdés 2023. 

július 

 

Ajánlattétel módja: 1. számú idevágó melléklet kitöltése 2023.03.22. határidőig 
A kommunikációs elemeken a Bakony és Balaton KKKE, valamint a Széchenyi 2020 és EMVA, BENT 

kötelező arculati elemeit használni kell, ehhez minden szükséges elemet rendelkezésre bocsátunk. 
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2. Tematikus vállalkozásfejlesztési, közösségépítő és célcsoportspecifikus program és 

rendezvénysorozat kommunikációs program megvalósítása 

TEÁOR’08 7311 (vagy megfelelő ÖJTV szám) Reklámügynöki tevékenység 

Tematikus vállalkozásfejlesztési, közösségépítő és célcsoportspecifikus program és rendezvénysorozat 

egyik célkitűzése egy stabil hálózat, közösség létrehozása, ehhez szükséges tudatos, előre megtervezett 

kommunikációs program megvalósítása a jelen ajánlattételi felhívás szerint:  

- DM (direkt marketing) akciók szervezése, hírlevelek készítése – a BENT hírlevél listájára feliratkozók 

számára havi 1 hírlevél elkészítése, kiküldése – teljes megvalósítási időszakban (12 hónap), várható 

kezdés 2023. augusztus 

- BENT Facebook és Instagram oldalára vonatkozónak havi 10.000 Ft értékű hirdetés megszerkesztése, 

képi anyag összeállítása, ütemezése – kiemelt időszakban (projekt indítás, rendezvénye és zárás) – 12 

hónap, várható kezdés 2023. augusztus 

- A pályázat keretében megvalósításra kerültő tankatalógushoz kapcsolódó hirdetés (2-3 kampány, 

hirdetési összeg 50.000 Ft), várható kezdés 2024. január 

Ajánlattétel módja: 1. számú idevágó melléklet kitöltése 2023.03.22.  határidőig 
 

A kommunikációs elemeken a Bakony és Balaton KKKE, valamint a Széchenyi 2020 és EMVA, BENT 

kötelező arculati elemeit használni kell, ehhez minden szükséges elemet rendelkezésre bocsátunk. 

Az árajánlat tételi felhívás mellékletei: 

1. számú melléklet – Árajánlat 

2. számú melléklet – Független árajánlat feltételei 

Nagyné Czuri Eszter 

elnök 

 


