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Ajánlat 

Polgármester Asszony/Úr részére 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

Köszönettel vettük megtisztelő kérését, melynek eleget téve alábbiakban küldöm Önkormányzatuk részére 

készített ajánlatunkat karácsonyi videó képeslap tárgyában. 

 

„1” Polgármesteri karácsonyi videó képeslap – 12 másodperces: 

 A http://youtu.be/ZkmIJ4IQHB8 minta személyre szabásával. 

 Az Önök által átküldött címer és felirat  

(pl. jókívánság + polgármester neve) elhelyezése a képeslapon. 

 Elküldjük Önöknek a kész videó linkjét, amit levélbe illesztve tudnak kiküldeni 28.000,- Ft 

 3 munkanapon belül történő megrendelés esetén 10% kedvezménnyel 25.000,- Ft 

 

„2” Polgármesteri karácsonyi videó képeslap – 20 másodperces: 

  A http://youtu.be/vOhU8Dv0_E4 minta személyre szabásával. 

 Az Önök által által átküldött címer és/vagy fotó, valamint szövegek 

elhelyezése a képeslapon. 

 E-mail készítése a képeslap állóképével és linkjével, amit Önök egyszerűen 

levelezőjükből tudnak kiküldeni 33.000,- Ft 

 3 munkanapon belül történő megrendelés esetén 10% kedvezménnyel 30.000,- Ft 

 

„3” Polgármesteri karácsonyi videó képeslap – 43 másodperces, 4 fotóval a településről: 

  A http://youtu.be/vsVgokXPt88 minta személyre szabásával. 

 Az Önök által átküldött címer és fotók, valamint szövegek elhelyezése 

 a képeslapon. 

 Landing page (egyszerű weboldal) készítése, amin megjelenik a képeslap. 

 E-mail készítése a képeslap állóképével és linkjével, amit Önök egyszerűen 

levelezőjükből tudnak kiküldeni 39.000,- Ft 

 3 munkanapon belül történő megrendelés esetén 10% kedvezménnyel 35.000,- Ft 

 

„4” Karácsonyi videó képeslap – választható minta alapján:  

 Animált karácsonyi videó képeslap készítés egy meglévő változat cégre szabásával. 

 Az Önök által megadott logo és felirat, esetleg aláírások elhelyezése a képeslapon. 

 Landing page (egyszerű weboldal) készítése, amin megjelenik a képeslap. 

 E-mail készítése a képeslap állóképével és linkjével, amit Önök egyszerűen tovább 

tudnak küldeni partnereiknek 50.000,- Ft 

 3 munkanapon belül történő megrendelés esetén 10% kedvezménnyel 45.000,- Ft 

Videó minták: http://karacsonyi-video-kepeslap.hu/ 
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Fizetési feltételek: megrendelés alapján, 3 napos fizetési határidővel, számla ellenében készpénzzel vagy 

átutalással. 8 napig érvényes ajánlatunk nem tartalmazza a 27%-os ÁFÁ-t! Az árak két javítási fordulót 

tartalmaznak, minden további javítás, átalakítás feláras! Elkészítési határidő: a megrendeléstől és a végleges 

anyagok átadásától számítva 4 munkanap. 

 

Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszését, kérem töltse ki és beszkennelve küldje vissza az 

info@multimstudio.hu címre a következő oldalon található megrendelőlapot!  

 

 

 

 

 

Tisztelettel: 

  

 Vajda László 

ügyvezető igazgató  

Budapest, 2014. december 10. 

Multi  M Stúdió Kft .  

1158 Budapest ,  Árvavár  u .  7 /b 

Te lefon :  06-20-944-2072 

www.mul t imstud io .hu ;  in fo@mult imstud io .hu 
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Megrendelő 

 
 
Fenti (2014. december 10.) ajánlat értelmében megrendelem a Multi M Stúdió Kft.-től a  

 

 

……………………………………………………………………………………… Önkormányzat részére a 

karácsonyi videó képeslap elkészítését. 

 

 

 

Változat száma (1 vagy 2 vagy 3): …………… 

 

 

Megrendelés összege: ……………………………… Ft + 27% ÁFA. 

 

Elkészítési határidő: a megrendeléstől és a végleges anyagok átadásától számítva 4 munkanap. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

  

  

 (PH) 

 

2014.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: info@multimstudio.hu 
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