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Amely létrejött eg_yTészről a 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata f · · ·· 
Képviseletében: Szamosvölgyi Péter, polgám1estet 
Számlázási cím: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tét: 5. 
Postacím: 3980 Sátoraljaűjhely, Kossuth tér 5. 
Tel/fax: 47/525~13 l 
Adószám: 15726504-2-05 
továbbiakban Megbízó; 
másrészről a 

F„Pont Média kft. 
Képviseiet.ében: W enhardt Károlyné, ügyvezető 
Postacím: 1174 Budapest, Kisfaludy utca 74. 
Te1/fax: + 36 20 66 l 2784 
Adószám: 14225880-2-42 
Cégjegyzékszám: Ol-Ö9~894511 
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Bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-56668935 
továbbiakban: Vállalkozó 

között az alábbi feltételekkel. 

1. . A Szerződes tárgya: 
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Az F-Pont Média· Kft. vallalja, hogy a Megbízó által SH/1/3 „Legek földje Zemplén" című 
nyertes pályázatához marketing mixet készít és azt alábbi időpontok szerint bonyolítja le. 
(továbbiakban: MARKETING KAi\1PÁNY), 

2. · A MARKETING KAMPÁNY során a Svájci Együttműködési Program hatályos 
nyilvánossági útmutatójában előírtak szeiint · kell eljárni 
(http://palyazat.gov.hu/jogszabalyi _hatter) 

3. A szerződés tárgyának teljesítése az alább részletezettek szerint történik. 

felületek időzítés 

Adwords keresés és display kampány, 2015.12-2016.05. hó 
honlap lát9gatottság növelés (6 hónap) 
folyamatos kommunikáció, 

\ 

Facebook kapcsolattartás, havi egy 2015.12-2016.05. hó 
fizetett kiemelés (6 hónap) 

j Travelo.hu 
. cikkoldalak+utazási ajánlatok, 2016. 02 és 05. hó 

Travelo 
1 ongo.hu, ROS (bannerek a (2 hónap) 

saját oldalra mutatnak) 200 
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,. 2 hét NLC blokkszponzoráció, 1 

1 

2000CT női CT csomag 1 

1 

(24.hu, wellnesscafé.hu, 1 2016.02. 04. 05. hó 1 

1 
NLC. .1' 

1 cosmopolitan, babaszoba, ! {3 hónap) 

1 

startlap, jofogas.hu) 
1 

1 1 

startlap.lm 1200 CT l 1 

1 

1 1+1 db. PR cikk, 25 OOO db. 
1 

:Mozgásvilág 1 
EDM levél, nyereményjáték ! 2016.01. 04. 05. hó 
2x 1 hét középső extra doboz (3 hónap) 

banner 

Petőfi Rádió 2 hét, 20 db. 5 mp-es szpot 
2016.01 és 05. hó 

(havonta l hét) 

MTVA 15 db. ·IOmp Duna World 2016.04. hó 

. TV2 2 hét Jóban Rosszban 
2016. 04. és 05. hó 

(nyeremény) 

Zemplén TV·· müso1iámogatás 1 2016.04 és 05. hó 1 

10 db. CLP·Budapest. 
1 

2016.01. 02. hó J Citylight· 
frekventált területein+ 2 db 

1 ~ 

javító plakát gyártás és (2 hónap) 
kihelyezése 

·összesen 12 db. Plakát 2015.12.- 2016.01'.'"02-03-04-
Óriásplakát Budapest frekventált helyein 05 hó 

gyártás és kihelyezés 1 (6 hónap) 
1 

1 . Bp-Deák tér-Budafok 
2016.01 hó 

Villamos Városház tér (csuklós 
(1 hónap) 

villamos) 

Szótó lap 5000 db LA4 színes 2015.12 hónaptól 

1 mászóverseny teljes körű· 

Rendezvény 
rendezvényszerv~zés és 2016.04.hó 
helyszíni lebonyolítás 

médiatámogatással 

.PRkampány 
celebbevonással és országos 

2016.05. hó 
sajtókommunikációval ! 
Az analytics, adwords és facebook fiókok beállítása, a 
hirdetések létrehozása, folyamatos monitirozása és az 

Kampánymenedzsment 
eredmények alapján való javítása, PR cikkek írása, 

1 

sajtókapcso~atok rendelkezésre bocsátása, hirdetések 
megrendelése, kreatívok megalkotása stb. Folyamatosan: 

2015.12. hó és 2016. 01-02-03-04-05 hó 
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4. Az F-Pont Média kft. a korábban leadott marketing m1x megvalósításáért teljes 
folelősséget vállal. Az időzítésben való eltérést a kft. köteles a Megbízóval előre 
:e~breztetni. 
A marketing mixben szereplő reklámhordozó tételek, mint direkt hirdetések, 
kreatívok, szórólapok, PR anyagok a megvalósulást követően a Megbízó tulajdonába 
ke1iilnek; azokat későbbiekben a Megbízó szabadon felhasználhatja. A PR kampány 
során közremüködő ismert ember arcmását és nevét a kampány lejárta után a Meghízó 
nem jogosult reklám célra használni! 

5. Jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartók: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata részéről kapcsolattaiió személy: 
'Bartus István Tel.: +36 47 525 131-

F-Pont Média Kft. részéről kapcsolattmió személy: 
Földesi I(rísztina Tel.: +36 20 661 2784 

. 6. A Marketing kampány részét képező direkt szpot, kreatív elkészítése, adásba 
helyezése: . . 

A Megbízó üzleti érdekeinek megfelelő kommunikációs üzenet alapját képező televíziós 
reklámszpot, illetve jpg kreatív elkészítéséhez szükséges riyersanyag ös~zeállítása a Megbízó 
feladata, a befejező munkálatokért (vágás~ összeállítás, grafikai munkák, stb.) az adásba 
helyezéséért a Vállalkozó felel. 

7. A szerződés tárgyának (Marketing Kampány) e11enértéke, teljesítés módja és ideje: 

A szerződő felelek a szerződés teljesítése kapcsán 6 220 472 Ft+áfa, azaz hatmillió
kettőszázhúszezer-négyszázhetvenkettő forint plusz áfa vállalkozói díjban állapodnak meg. 

Fizetés ütemezése: 

1. számla: 2016.01.01. fizetési határidő: 2016.01.05. összeg: 1 036 745 Ft+áfa azaz 
egymi11ió-ham1inchatezer-hétszáznegyvenöt forint plusz áfa 

2. számla: 2016.02.01. fizetési határidő: 2016.02.05. összeg: 1 036 745 Ft+áfa azaz 
egymillió-han11inchatezer~hétszáznegyvenöt forint plusz áfa 

3. számla: 2016.03.01. fizetési határidő: 2016.03.05. összeg: l036 745 Ft+áfa azaz 
egyrnillió-ham1inchatez'er-hétszáznegyvenöt forint plusz áfa · 

4. számla: 2016.04.01. fizetési határidő: 2016.04.05. összeg: 1036745 Ft+áfa azaz 
egymi11ió-harrninchatezer-hétszáznegyvenöt forint plusz áfa 

5. számla: 2016.05.01. fizetési határidő: 2016.05.05. összeg: 1 036 745 Ft+áfa azaz 
egymillió-ham1inchatezer-hétszáznegyvenöt f01int plusz áfa 

6. számla: 2016.06.01. fizetési határidő: 2016.06.05. összeg: 1 036 747 Ft+áfa azaz 
egymillió--haiminchatezer-hétszáznegyvenhét fo1int plusz áfa 

A MARKETING ~1\..MP ÁNY ellené1iéke kiegyenlítése a kiadott teljesítésigazolás alapján 
kiállitott számla alapján banki átutalással történik az F-Pont Média Kft. Erste Banknál · 

3 



vezetett 11600006-00000000-56668935 számú számlájára az adott hónapot követő hónap 5. 
napjái.g számla ellenében átutalással. 

8. Felek ebben a pontbankijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat és a szerződés 
teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi tényt, adatot, kföiilményt és 
információt bizalmasan és üzleti titokként kezelnek, és kötelesek azokat úgy 
megőrizni, hogy azokról ham1adik személy tudomást ne szerezzen. 

9. A titoktartási kötelezettség a feleket a szerződés megszünését követően is terheli. A 
titoktartási szerződés megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

10. Jelen szerződés felmondása a Megb:fzó részéről a bruttó ár 20%-nak, mint kötbér 
megfizetését vonja maga után. 

Jelen szerződés határidőn túl történő vagy hiányos teljesítés esetében a Vállalkozó 
bruttó ár 20%-nak, mint kötbér megfizetését vonja rn:aga után · 

11. Felek. rögzítik, hogy a hatályos jogi szabályozás értelmében a, Megbízó a fentiek 
szerinti egjüttműködő partneri üzenete nem lehet reklámé1iékü, így különösen nem 
utalhat tem1ék tulajdonságára, árára, illetve kereskedelmi elérhetőségére. 

12 . .AmeMyiben, a TV2 és DUNA TV műso1idejében található szpotoklkreatívok 
sugárzása bármilyen okból kifolyólag megszíírrík, és a megjelenések a megszűnés 
napjáig nem fedeznék a ·szerződésben vállalt adásba kerülés darabszámát, abban az 
es~tben az F-Pont Média Kft. egyéb, általa ajánlott müsorok ugyanolyan értékű 
megjelenésével teljes körűen kompenzálja Megbízó. 

13. Felek a jelen szerződésből, annak teljesítéséből, i11etve azzal kapcsolatban a jövőben 
_esetlegesen felmerülő jogvitáikat kötelesek megkísérelni egyeztetéssel rendezni. 
Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a felek a jövőben esetlegesen 
felmerülő jogvitáik elbírálására a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., i1letve a rádiózásról és 
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény rendelkezését tekintik irányadónak. 

15. Felek jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag és cégszerűen aláüiák. 

Sátoraljaújhely, 2015. november 18. 
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„/,/Sú1mosvölgyi Péter 
/_,,/ ·:·polgám1ester 
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