Tisztelt Hölgyem, Uram!

Telefon beszélgetésünkre hivatkozva az Ön kezelésében álló fürdő(k)re vonatkoztatva a a
következő CSALÁDBARÁT FÜRDŐ ajánlatunk lenne:




3 éves Családbarát fürdők védjegy első éves akciós csatlakozási díja a kondíciós lista
alapján.
A 2. éves fenttartási díj 50%-ig 2017-ben 50%-os beszámítással fizethet előre fürdőbelépővel.
A 2. éves fenttartási díj maradék 50%-át jövőre a 3. éves fenttartásit pedig 2 év múlva kell
fizetnie.

Továbbá:
1.

Több nyelvű informatív oldal, webshoppal

2.

Spa Control® szakmai portálon való megjelenés 0 Ft

3.
Spa Control® Softver hozzáférés és használata 2 felhasználói hozzáférést díjtalanul
biztosítunk/fürdő
4.
A Családbarát fürdő® minősítő védjegy használata a fürdő arculatában, weboldalán,
bejáratán, pénztáránál, szakmai fórumokon!
5.

Családbarát fürdő®-k portálon való megjelenés a fürdők közt, mint Családbarát fürdő® 0 Ft

6.

Kiemelt partner a Családbarát fürdő® portálon kedvezmény

7.
Online elégedettség mérése – havi automatikus riport a vezetőnek, színes grafikonokkal a
spa control programban 0 Ft
8.

Vízi királyság® térképén való részvétel 0 Ft

9.
Víz királyság® shop termékekből értékesítési kezdő csomag és Shop termékek jutalékos
értékesítése
10.
Kupon megjelenés a furdokupon.hu® webshopban, ahol saját webirodája van a fürdőnek
ahol nyomon követhetik az eladott kuponokat, bevételét belőle, stb.
11.

Kiemelt fürdőkpunk hirdetési kedvezmény

12.
Banner hirdetésben (FK) való szerepeltetés, ami a Vízi királyság® + Családbarát fürdő® +
furdokupon.hu® oldalakon futó hirdetés kedvezmény
13.
Banner hirdetésben (CSBF) való szerepeltetés ami a Családbarát fürdő® oldalon futó
hirdetés
14.

1x PR megjelenés a Vízi királyság® /Családbarát fürdő® hírlevélben: 0 Ft

15.
Plussz megjelenési kedvezmény a Vízi királyság® / Családbarát fürdő® hírlevélben
kedvezményesen
16.
1x PR megjelenés a Vízi királyság® /Családbarát fürdő® magazinjában, (bemutatkozás, PR
cikk, stb): 0 Ft
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17.
Plussz megjelenési kedvezmény a Vízi királyság® / Családbarát fürdő® magazinjában
kedvezményesen.
18.

Kiemelt megjelenés a furdokupon.hu® hírlevélben kedvezményesen

19.

További erős marketing támogatást a következőkben:

1. Heti Vízi királyság® /Családbarát fürdő® hírlevél
2. Napi furdokupon.hu® hírlevél
3. Adwords kampányok
4. Napi facebook hírdetések, játékok
5. Instagram hirdetések, képek, videók
6. Google+ hirdetések, képek
7. Youtube videók
8. internetes bannerek
9. mobiltelefonos applikációra küldött push értesítések
20.Továbbá a partnerrel együttműködve értékesítünk:
1. Gyűjtő kupon oldalakon
2. Kupon füzet kiadók
21. Direkt sales:
1 Multi cégek, vállalatok extra kedvezmény adással
2. MLM hálózatok rekreációk, versenyek extra kedvezmény
22.

Közös marketing programban való részvétel pl.:

1. Legyen ötöse programban való részvétel
2. Szavazz: a Családbarát fürdők között ki a legjobb Családbarát fürdő! Az év Családbarát fürdője!
3.Vízi királyság előadás a fürdőről meseszerűen
4.Kinder Hostes program előadás, oktatás

Reméljük ajánlatunk elnyeri tetszését!

Üdvözlettel:
Családbarát Fürdő Kft
Értékesítési vezetése
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