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Mérték a mértéktelenségben

Ezo-Info előfizetési díjcsomagok
Az Ezo-Info Előfizetői szerződés melléklete
1. Alap díjcsomag
Az alap díjcsomagban a Keresés eredménye ablakban megjelenő listán az előfizetői adatok
és az elérhetőségi adatok jelennek meg. Ára egy kategóriában 3.960,- Ft.
2. Normál díjcsomag
Az alapdíjcsomag kiegészítve az előfizető bemutatkozó szövegét tartalmazó, egy db. A4-es
gépelt oldalnak megfelelő dokumentummal, amely a Keresés eredménye listán az előfizető
alapadatai mellett a Bemutatkozó oldal » link választására jelenik meg. Az előfizetési
időszak alatt egy publikációt (elektronikusan, MS Word formátumban, 3-5 oldal
terjedelemben) fogadunk és a Cikkek, publikációk rovatban megjelenítjük. Ára egy
kategóriában: 9.000,- Ft.
3. Normál+ díjcsomag
A Normál+ díjcsomag a Normál díjcsomag kiegészítve a bemutató oldalon fotó
elhelyezésével, valamint az előfizetési időszak alatt egyszeri ingyenes frissítés
lehetőségével. Az előfizetési időszak alatt kettő publikációt fogadunk és a Cikkek,
publikációk rovatban megjelenítjük. Ára egy kategóriában: 12.000,- Ft.
4. Klub díjcsomag
A klub díjcsomag klubok, művelődési házak stb. részére kialakított előfizetési csomag.
Tartalmaz 3 db Alap díjcsomagot (a fenti szabályok szerint) a klub keretein belül működő
előadók számára. Az előfizetők alapadatai felsorolásra kerülnek a klub bemutatkozó oldalán
(kb. 2-3 oldal terjedelem, 2-3 fotó), valamint az előadóktól egy link mutat a klub bemutatkozó
oldalára. Ezeken felül a klub részletes programja (max. két havonta frissítve) bekerülhet a
Programajánló szekcióba. A bemutatkozó adatok félévente történő frissítésének
lehetősége. Ára: 39.600,- Ft.
E-mail kiegészítés
Az előfizetői díjcsomagok mindegyikéhez kérhető 1 darab elektronikus postafiók, szabadon
választható névvel, ebben a formátumban* név@ezo-info.hu E-mail címmel. Ára: 3.000,- Ft.
Ha az előfizető nem egy, hanem több kategóriában akar megjelenni, akkor minden további
megrendelt kategória ára 1.560,- Ft., az előfizetői díjcsomagtól függetlenül.
A közölt árak 1 éves előfizetési időszakra vonatkoznak, a 20% ÁFA-t nem
tartalmazzák!
A találati listán a keresési feltételeknek megfelelő szolgáltatók az előfizetői díjcsomag szerint
csökkenő, azon belül névsor szerint növekvő rendezettségben jelennek meg.
Példa: Előfizető: Alpha-Centaur Vazul
Előfizető: Ezoterikus Eszter

Díjcsomag: Alap díjcsomag
Díjcsomag: Normál+ díjcsomag

Ebben az esetben a találati listán felül Ezoterikus Eszter fog szerepelni, és alatta jelenik
Alpha-Centaur Vazul.

* Az E-mail postafiók igényeket a kérelmezés sorrendjében dolgozzuk fel, ezért elképzelhető, hogy az igényelt Email cím már foglalt. Ebben az esetben új nevet kell választani.

Díjcsomagok

1

