
Megrendelő:

Cégnév:

Adószám:

Ir.szám, Helység:

Utca, házszám:

Web:

E-mail:

Kapcsolattartó adatai:

Név:

Telefon:

E-mail:

Megrendelés adatai:

Facebook üzleti oldal neve:

Kapcsolodó Weboldal URL:

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Rendelhető szolgáltatások

20 000,- Ft (egyszeri díj)

Nyereményjáték beépítése, menedzselése

39 000,- Ft / alkalom

Üzleti Facebook oldal létrehozása 2 informatív alkalmazással

39 000,- Ft / alkalom

Termékajánló beépítése, menedzselése

39 000,- Ft / alkalom

Receptverseny beépítése, menedzselése

  Facebook üzleti oldal és alkalmazások elkészítése

39 000,- Ft / alkalom

Kupon beépítése, menedzselése

39 000,- Ft / 4 kupon / hó

Fotóverseny beépítése, menedzselése

Képeslapküldő alkalmazás beépítése, menedzselése

39 000,- Ft / első hó, további fentartása 10 000,- Ft/hó

Megrendelőlap

Kvíz, személyiségteszt beépítése, menedzselése

Vizsgáztató, szintfelmérő (Trívia) beépítése, menedzselése

39 000,- Ft / alkalom

39 000,- Ft / alkalom
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□

□

□

□

□

1.

2.

3.

4.

5.

□

Vállalkozó adatai:

Dátum:

vállalkozó cégszerű aláírása megrendelő cégszerű aláírása

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!

FB oldal frissítése, karbantartása

10 000,- Ft /hó

Egyedi alkalmazás - ár: 

Megelégedettségi felmérés beépítése, menedzselése

39 000,- Ft / alkalom

adószáma: 24686190-2-43

székhely: 1181 Budapest, Csontváry u. 22. IV/12. képviselő: Angyal László (ügyvezető igazgató)

telefon: 06-1/290-4712, fax: 06-1/8200-006, e-mail: info@lailanma.hu

Lailanma Marketing Kft.

A megrendelő elfogadja a Facebook szerkesztési feltételeit, ennek megfelelően a Facebook működésében bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. Az általunk 

létrehozott Facebook oldalak, tartalmak az aktuális Facebook szabályoknak megfelelnek (http://www.facebook.com/terms.php). Nem vállalunk felelősséget a különböző 

internetszolgáltatók, alkalmazás szerverüzemeltetők hibájából adódó szolgáltatáskimaradásokért.

5 000,- Ft / óra

Idővonal alapú promóció futtatása, menedzselése

10 000,- Ft/promóció

A megrendelő hozzájárul a FB. oldalának referenciaként történő feltüntetéséhez

oldalhoz az admin jogok, és az elkészített kódok, grafikai elemek átadásra kerülnek.

a megrendelő által szolgáltatott adatok (szövegek, képek) beérkezésétől

számított 15 munkanap a teljesítés befejezése

Amennyiben FB oldal létrehozása került megrendelésre,  a Facebook üzleti

Megrendelés menete: 

a megrendelőlap kitöltése, cégszerű aláírása, visszaküldése

Díjbekérő alapján a bruttó díj átutalása

megrendelés teljesítésének elkezdése,  és az eredeti számla elküldése elektronikus úton

Skype konzultáció képrnyőmegosztással
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