
Fa i pa r i  /  E r dé s ze t i  C ím tá r ak  2018
Fa tudako zó  +  FATÁJ  Meg rende l ő

Címzett: Leadási határidő: 2018. szeptember 15.

FAGOSZ - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. Fax: (1) 782-3011

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

CÉGADATOK ÉS TERMÉKFOTÓK MEGJELENÉSE az Faipari Cím- és Terméktár 2018 nyomtatott
katalógusban és a Fatudakozó cégadatbázisban + FATÁJ-ban

FA  ALAP BEJEGYZÉS  Ára: 55.000,- Ft
a) 1/4 oldalon színesen  nyomva a cég alapadatai:

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

b) a FATUDAKOZÓ Online cégadatbázis-
ban az összes cégadat + max. 15 fotó a
termékekről, tevékenységekről egy éven ke-
resztül elérhető: www.fatudakozo.hu,
www.woodinfo.hu, www.woodinfo.eu olda-
lainkon + egy banner megjelentetése 4
héten keresztül

c) a FATÁJ felületén egy
PR-cikk (2018. december kö-
zepéig) megjelentetése, illetve
egy alapbanner megjelente-
tése 1 héten keresztül a
www.fataj.hu helyen

FA  KIEMELT BEJEGYZÉS  Ára: 75.000,- 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 2018 nyomta-
tott katalógusban és a Fatudakozó cégadatbázisban + FATÁJ-ban

ER  ALAP BEJEGYZÉS  Ára: 44.000,- Ft
a) 1/4 oldalon zöld színnel a cég alapadatai: 

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

b) a FATUDAKOZÓ Online cégadatbázis-
ban az összes cégadat + max. 15 fotó a
termékekről, tevékenységekről egy éven ke-
resztül elérhető: www.fatudakozo.hu,
www.woodinfo.hu, www.woodinfo.eu, olda-
lainkon + egy banner megjelentetése 4
héten keresztül

c) a FATÁJ felületén egy
PR-cikk (2018. december kö-
zepéig) megjelentetése, illetve
egy alapbanner megjelente-
tése 1 héten keresztül a
www.fataj.hu helyen

ER  KIEMELT BEJEGYZÉS  Ára: 64.000,- 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. (Fatudakozó MAX)  Ára: 18.000,- Ft/12 hó 
a) a nyomtatásban nem jelenik meg cégadat; b) az interneten elérhető FATUDAKOZÓ cégadatbázisban az összes cégadat + 15
termékfotó határozatlan ideig megjelenik a www.fatudakozo.hu, www.,facebook.com/Fatudakozo, www.woodinfo.hu, www.wood -
info.eu  helyeken, a díj a megjelenés első 12 hónapjára vonatkozik.

INT  Elektronikus bejegyzés 2. (Fatudakozó MID)  Ára: 12.000,- Ft/12 hó
a) a nyomtatásban nem jelenik meg cégadat; b) az interneten elérhető FATUDAKOZÓ cégadatbázisban elérhető lesz a szűkített
cégadat-kör + 10 termékfotó határozatlan ideig megjelenik a www.fatudakozo.hu, www.,facebook.com/Fatudakozo, www.wood -
info.hu, www.woodinfo.eu 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 27% ÁFA adódik. Mellékelem a nyomtatásban, illetve online megjelentetni kívánt adatokat,
képeket, cégemblémát. Elismerem, hogy a fenti megrendelés fizetési kötelezettséggel jár, az INT1 és INT2
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: 2018. ……………………………………                         Cégszerű aláírás: .........................


