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Címzett:   Leadási határidő: 2010. július 23. 

FAGOSZ - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - 1012 Budapest, Kuny D. utca 13-15. Fax: (1) 202-64-49 
 

Ezúton megrendeljük a FAGOSZ-tól az alábbiakat [a megfelelő tételnél a -jel bejelölésével]: 

CÉGADATOK ÉS TERMÉKFOTÓK MEGJELENÉSE az Faipari Cím- és Terméktár 2010 nyomtatott 
katalógusban, annak CD mellékletén, és a Fatudakozó cégadatbázisban 

 FA ALAP BEJEGYZÉS   Ára: 49.000,- Ft 
 

a) 1/4 oldalon színesen  nyomva a cég alapadatai: 
a céglistában  110x63 mm felületen: cégnév, 

cégembléma (és/vagy 1-2 db jellegzetes termékfotó), 
cím, telefon, telefax, e-mail, honlap, tevékenység leírás 
magyar, angol és német nyelven  
    a tematikus termékkeresőben cégnév a megje-
lölt tevékenységi kódok alapján; 

 

b) az egységes CD mellékleten a teljes 
adatkör (az összes lehetséges kategóriával, 
személy-nevekkel, gazdálkodási mutatókkal, 
magyar, angol és német nyelvű tevékenység 
leírással, alegységekkel, márka-képviseletekkel, 
viszonteladókkal, stb) és két termékfotó 
elhelyezése. (Ezen adatok és képek a FAKAT-
Komplex.CD-n is megjelennek.) 

 

c) a FATUDAKOZÓ 
cégadatbázisban az 
összes cégadat egy 
éven keresztül elérhető 
lesz: www.fatudakozo.hu, 
www.woodinfo.hu, 
www.woodinfo.eu, 
www.fakat.hu helyeken 

 FA KIEMELT BEJEGYZÉS  Ára: 69.000,- Ft 
Az FA szerinti ALAP BEJEGYZÉS (több mint) dupla nyomtatott felülettel (1/2 oldal: 110x132 mm felület) =  

további termékfotók elhelyezése válik lehetővé! 
 

CÉGADATOK ÉS TERMÉKFOTÓK MEGJELENÉSE az Erdészeti Cím- és Terméktár 2010 nyomta-
tott katalógusban, annak CD mellékletén, és a Fatudakozó cégadatbázisban 

 ER ALAP BEJEGYZÉS   Ára: 39.000,- Ft 
 

a) 1/4 oldalon zöld színnel nyomva a cég alapada-
tai:  

a céglistában  110x63 mm felületen: cégnév, 
cégembléma (és/vagy 1-2 db jellegzetes termékfotó), 
cím, telefon, telefax, e-mail, honlap, tevékenység leírás 
magyar, angol és német nyelven  
    a tematikus termékkeresőben cégnév a megje-
lölt tevékenységi kódok alapján; 

 

b) az egységes CD mellékleten a teljes 
adatkör (az összes lehetséges kategóriával, 
személy-nevekkel, gazdálkodási mutatókkal, 
magyar, angol és német nyelvű tevékenység 
leírással, alegységekkel, márka-képviseletekkel, 
viszonteladókkal, stb) és két termékfotó 
elhelyezése. (Ezen adatok és képek a FAKAT-
Komplex.CD-n is megjelennek.) 

 

c) a FATUDAKOZÓ 
cégadatbázisban az 
összes cégadat egy 
éven keresztül elérhető 
lesz: www.fatudakozo.hu, 
www.woodinfo.hu, 
www.woodinfo.eu, 
www.fakat.hu helyeken 

 ER KIEMELT BEJEGYZÉS  Ára: 59.000,- Ft 
Az ER szerinti ALAP BEJEGYZÉS (több mint) dupla nyomtatott felülettel (1/2 oldal: 110x132 mm felület) =  

további termékfotók elhelyezése válik lehetővé! 
 
 

 INT Elektronikus bejegyzés 1. (CD+Internet MAX)  Ára: 19.000,- Ft/12 hó  
 

a) a nyomtatásban nem jelenik meg cégadat; b) az egységes CD mellékleten a teljes adatkör (az összes lehetséges kategóriá-
val, személy-nevekkel, gazdálkodási mutatókkal, magyar, angol és német nyelvű tevékenység leírással, alegységekkel, márkaképvise-
letekkel, viszont-eladókkal, stb) és két termékfotó elhelyezése. (Ezen adatok és képek a FAKAT-Komplex.CD-n is megjelennek.);  c) 
az interneten elérhető FATUDAKOZÓ cégadatbázisban az összes cégadat határozatlan ideig megjelenik  www.fatudakozo.hu, 
www.woodinfo.hu, www.woodinfo.eu, www.fakat.hu helyeken, a díj a megjelenés első 12 hónapjára vonatkozik. 

 INT Elektronikus bejegyzés 2. (Internet MAX)  Ára: 12.000,- Ft/12 hó 
 

a) a nyomtatásban nem jelenik meg cégadat; b) CD-mellékleten nem jelenik meg a cég; c) az interneten elérhető FATUDAKOZÓ 
cégadatbázisban elérhető lesz az összes cégadat határozatlan ideig megjelenik a www.fatudakozo.hu, www.woodinfo.hu, 
www.woodinfo.eu, www.fakat.hu helyeken, a díj a megjelenés első 12 hónapjára vonatkozik. 

 INT Elektronikus bejegyzés 3. (Internet MID)  Ára: 9.000,- Ft/12 hó 
 

a) a nyomtatásban nem jelenik meg cégadat; b) CD-mellékleten nem jelenik meg a cég, c) az interneten elérhető FATUDAKOZÓ
cégadatbázisban elérhető lesz a szűkített cégadat-kör határozatlan ideig megjelenik a www.fatudakozo.hu; www.woodinfo.hu, 
www.woodinfo.hu, www.fakat.hu helyeken, a díj a megjelenés első 12 hónapjára vonatkozik. 

 

A megrendelő cég/vállalkozó neve: ....................................................................................  
A megrendelő cég/vállalkozó címe: .....................................................................................  
Ügyintéző (olvasható) neve, telefon és fax száma: ..............................................................  
A fenti nettó árakhoz 25% ÁFA adódik. Mellékelem a nyomtatásban, illetve CD-n megjelentetni kívánt adatokat, képeket, cégemblé-
mát. Elismerem, hogy a fenti megrendelés fizetési kötelezettséggel jár, az INT1, INT2 és INT3 kategóriák határozatlan időre szólnak, 
számlázás 12 havonta (ciklus) történik. A megrendelő jogában áll a ciklus lejárata előtt 10 nappal lemondani a további időszakra 
vonatkozó megjelenést. 
 

Dátum: 2010. ……………………………………                         Cégszerű aláírás: .........................  


