Közbeszerzés
Az alábbi táblázatban évenkénti bontásban szerepeltetjük azon projekteket, amelyek cégcsoportunk életében közbeszerzési tenderekhez kapcsolódtak. Az elnyert megbízások esetén a teljesítetteket – tehát azokat, amelyek közbeszerzési szempontból befejezettnek számítanak – évről évre részletesen bemutatjuk, nemcsak magát a projektet, hanem az elvégzett feladatokat és az azokért befolyt ellenszolgáltatás összegét is szerepeltetve.
Az egyes tenderanyagokba a média képviselői számára előzetes időpont-egyeztetést követően betekintést nyújtunk.
2008
A jánlatkérő
ITD Hungary Zrt., a Magyar Köztársaság Kormánya nevében

A projekt
Magyarország külföldi
befektetőinek szakmai
tájékoztatása

Az ajánlat
tárgya
Negyedévenként megjelenő kiadvány teljes körű kivitelezése és terjesztése, a
hozzá kapcsolódó hírlevél
és internetes tartalom
gondozása.

A megbízás
kezdete

Eredmény
Elnyert megbízás

2008. március

A megbízás vége
2011. június

Státusz
Befejezett
(Részletes
bemutatás)

2009
A jánlatkérő

A projekt

Az ajánlat
tárgya

A megbízás
kezdete

Eredmény

A megbízás vége

Státusz

ITD Hungary Zrt., a Magyar Köztársaság Kormánya nevében

Magyarország külföldi
befektetőinek szakmai
tájékoztatása

Negyedévenként megjelenő kiadvány teljes körű
kivitelezése és terjesztése,
a hozzá kapcsolódó hírlevél és internetes tartalom
gondozása.

2008-ban megkezdett
projekt folytatólagos teljesítése

2008. március

2011. június

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

Országos Gyógyszerészeti
Intézet

Gyógyszerészeti szakkiadványok készítése

Gyógyszereink – OGYI
Közlemények és
Gyógyszereink – OGYI Közlemények Supplementum
szakmai kiadványok kiadói
feladatai, nyomdai előállítása valamint terjesztése

Sikertelen részvétel

-

-

-

Agrármarketing Centrum

A magyar bor átfogó hazai
és nemzetközi ernyőmárkájának létrehozása

A Wines of Hungary márka
teljes arculati kézikönyvének elkészítése és a
winesofhungary.com angol
nyelvű weboldal teljes körű
létrehozása és 1 éven át
tartó hostingja

Elnyert megbízás

2009. április

2010.
szeptember

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

A jánlatkérő

A projekt

Az ajánlat
tárgya

A megbízás
kezdete

Eredmény

A megbízás vége

Státusz

Fruitveb magyar zöldség-gyümölcs szakmaközi
Szervezet és terméktanács

Hazai zöldség-gyümölcs
fogyasztást ösztönző
kampány

A hazai zöldség-gyümölcsfogyasztás és az
egészséges táplálkozás
ösztönzése marketingeszközökkel

Sikertelen
részvétel

-

-

-

Belváros–Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület
Önkormányzata

A Belváros új Főutcája
projekt kommunikációja

A Belváros új főutcájának
kiépítése – I. ütem projekt
marketing és kommunikációs feladatai, valamint
a “Főutca Lipót Napok”
megvalósítása

Elnyert megbízás

2009. szeptember

2010. június

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

2010
Ajánlatkérő

A projekt

Az ajánlat
tárgya

Eredmény

A megbízás
kezdete

A megbízás vége

Státusz

ITD Hungary Zrt., a
Magyar Köztársaság
Kormánya nevében

Magyarország
külföldibefektetőinek
szakmai tájékoztatása

Negyedévenként megjelenő kiadvány teljes körű
kivitelezése és terjesztése, a hozzá kapcsolódó
hírlevél és internetes
tartalom gondozása.

2008-ban megkezdett
projekt folytatólagos
teljesítése

2008. március

2011. június

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

Agrármarketing
Centrum

A magyar bor átfogó
hazai és nemzetközi
ernyőmárkájának
létrehozása

A Wines of Hungary
márka teljes arculati kézikönyvének elkészítése
és awinesofhungary.com
angol nyelvű weboldal
teljes körű létrehozása

2009-ben megkezdett
projekt befejezése

2009. április

2010. szeptember

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

Belváros–Lipótváros
Budapest Főváros V.
Kerület Önkormányzata

A Belváros új Főutcája
projekt teljes körű
kommunikációja

A Belváros új főutcájának kiépítése – I. ütem
projekt marketing és
kommunikációs feladatai,
valamint a “Főutca Lipót
Napok” megvalósítása

2009-ben megkezdett
projekt befejezése

2009. szeptember

2010. június

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

2011
Ajánlatkérő
ITD Hungary Zrt., a Magyar Köztársaság Kormánya nevében

A projekt
Magyarország külföldi
befektetőinek szakmai
tájékoztatása

Az ajánlat
tárgya
Negyedévenként megjelenő kiadvány teljes körű kivitelezése és terjesztése,
a hozzá kapcsolódó hírlevél és internetes tartalom
gondozása.

Eredmény
2008-ban megkezdett
projekt folytatólagos
teljesítése

A megbízás
kezdete
2008. március

A megbízás vége
2011. június

Státusz
Befejezett
(Részletes
bemutatás)

A jánlatkérő

A projekt

Az ajánlat
tárgya

A megbízás
kezdete

Eredmény

A megbízás vége

Státusz

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Magyarország soros
EU-elnökségének BTLkommunikációs feladatai

A 2011. évi EU soros
elnökség lakossági ernyőkommunikációjához kapcsolódó médiastratégia- alkotási, reklámügynökségi
és online szolgáltatási feladatok elvégzése

Elnyert megbízás (konzorciumban, a konzorciumvezető ACG Reklámügynökséggel)

2011. február

2011. június

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség

Az NFÜ 2011. évi PR
feladatainak elvégzése

PR feladatok megvalósítása (2011/S 2-002966)

Sikertelen
részvétel

-

-

-

Magyar Turizmus Zrt.

Belföldi turizmusélénkítő
kommunikációs kampány

2011. évi belföldi kommunikációjához kapcsolódó
reklámügynökségi és
online szolgáltatási feladatok elvégzése

Sikertelen részvétel (2.
helyezés, ACG Reklámügynökséggel közösen)

-

-

-

Hungarofest Nemzeti
Rendezvényszervező
Nonprofit Kft.

Liszt Év kommunikációs
feladatai

2011. évi feladatainak ellátásához szükséges kreatív
stratégia, kreatív tervezés,
gyártás és produkciós
munkák (kivéve nyomdai
munka), valamint rendezvényekhez kapcsolódó
kreatív tervezés, gyártás és
produkciós munkák (kivéve
nyomdai munka), és a szükséges ügynökségi tevékenységhez kapcsolódó kreatív
tervezési munkák ellátása

Sikertelen részvétel (3.
helyezés, ACG Reklámügynökséggel közösen)

-

-

-

Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.

BUSZI projektek rendezvényszervezési és
kommunikációs feladatai

Budapest Szíve Program
projektek soft feladatainak
megvalósítása I. és II. rész

Elnyert megbízás

2011. szeptember

2012. június

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

Magyar Nemzeti Bank

Az MNB 2012. évi kommunikációs feladatainak
ellátása

Kommunikációs ügynökségi szolgáltatások

Sikertelen részvétel (3.
helyezés)

-

-

-

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség

On-line platformok
átalakítása

Honlapok és hozzájuk
kapcsolódó social network
felületek fejlesztése

Elnyert megbízás

2011. december

2012. február

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi
Önkormányzat

Turizmusélénkítő social
media csatornák kialakítása, tartalomelőállítása
és az ehhez kapcsolódó
médiavásárlás

On-line és Social Media
csatornák kifejlesztése
és tartalom-előállítása a
Belváros turistaszámának
növelése céljából

Megnyert tender, de
szerződés és megrendelés
nem született

2011. december

2012. december

-

Magyar Vállalkozásfejlesztési Zrt.

2011. évi kampány

Kommunikációs és marketingfeladatok ellátása

Elnyert megbízás (IMG
alvállalkozójaként)

2011. december

2012. március

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

2012
A jánlatkérő

A projekt

Az ajánlat
tárgya

A megbízás
kezdete

Eredmény

A megbízás vége

Státusz

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség

On-line platformok
átalakítása

Honlapok és hozzájuk kapcsolódó social network felületek fejlesztése

Elnyert megbízás

2011. december

2012. február

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

Magyar Vállalkozásfejlesztési Zrt.

2011. évi kampány

Kommunikációs és marketingfeladatok ellátása

Elnyert megbízás (IMG alvállalkozójaként)

2011. december

2012. március

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.

BUSZI projektek rendezvényszervezési és kommunikációs feladatai

Budapest Szíve Program
projektek soft feladatainak
megvalósítása I. és II. rész

Elnyert megbízás

2011.
szeptember

2012. június

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség

Az NFÜ kreatív- és PR feladatainak elvégzése

Kreatív- és PR-feladatok
megvalósítása (2011/S
252-411-521)

Elnyert megbízás (az Eurolex alvállalkozóként történő bevonásával és a Carnation szakmai
támogatásával)

2012. április

2013. április

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

Államadósság Kezelő Központ Zrt.

Az állampapírok értékesí
tését segítő kreatív kampány megvalósítása

Az állampapírok kibocsátását és értékesítését támoga
tó új kreatív koncepció tervezése, nyomdai anyagok és
elektronikus reklámok előkészítése, film- és rádió spotok előállítása, és ezek méretmutációinak elkészítése

Elnyert megbízás

2012. április

2013. december

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

Államadósság Kezelő Központ Zrt.

A Magyar Állampapír hivatalos eboldalának vizuális
tervezése és teljes körű
programozása

Az allampapir.hu weboldal
fejlesztése

Sikertelen részvétel

-

-

-

Magyar Turizmus Zrt.

A Magyar Turizmus Zrt.
külföldi és belföldi kommunikációjához kapcsolódó reklámügynökségi és
online szolgáltatási feladatok elvégzése a Magyar Turizmus Zrt. koordinációjában

A Magyar Turizmus Zrt.
külföldi és belföldi kommunikációjához kapcsolódó
reklámügynökségi és online szolgáltatási feladatok
elvégzése a Magyar Turizmus Zrt. koordinációjában

Elnyert megbízás (az Eurolex és az Aera alvállalkozóként történő bevonásával)

2012. július

2014. július

Befejezett

A digitális átálláshoz kapcsolódó kommunikációs
feladatok

A magyarországi földfelszíni televíziós műsorszórás
digitális átállásához
kapcsolódó kreatív tervezési és kivitelezési, médiatervezési és médiavásár
lási, valamint PR és Call
Center üzemeltetési
feladatok ellátása.

Elnyert megbízás (IMG alvállalkozójaként)

2012. december

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

(Részletes
bemutatás)

2015. június

Folyamatban

2013
A jánlatkérő

A projekt

Az ajánlat
tárgya

A megbízás
kezdete

Eredmény

A megbízás vége

Státusz

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Az NFÜ kreatív- és
PR-feladatainak elvégzése

Kreatív- és PR-feladatok
megvalósítása (2011/S
252-411-521)

Elnyert megbízás (az
Eurolex alvállalkozóként
történő bevonásával és a
Carnation szakmai támogatásával)

2012. április

2013. április

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

Államadósság Kezelő
Központ Zrt.

Az állampapírok
értékesítését segítő
kreatív kampány megvalósítása

Az állampapírok kibocsátását és értékesítését
támogató új kreatív
koncepció tervezése,
nyomdai anyagok és
elektronikus reklámok
előkészítése, film- és
rádió spotok előállítása,
és ezek méretmutációinak
elkészítése

Elnyert
megbízás

2012. április

2013. december

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

Magyar
Turizmus Zrt.

A Magyar Turizmus Zrt.
külföldi és belföldi kommunikációjához kapcsolódó reklámügynökségi
és online szolgáltatási
feladatok elvégzése a
Magyar Turizmus Zrt.
koordinációjában

A Magyar Turizmus Zrt.
külföldi és belföldi kommunikációjához kapcsolódó reklámügynökségi
és online szolgáltatási
feladatok elvégzése a
Magyar Turizmus Zrt.
koordinációjában

Elnyert megbízás (az
Eurolex és az Aera alvállalkozóként történő
bevonásával)

2012. július

2014. július

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség

Az NFÜ kreatív- és PRfeladatainak elvégzése

A Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség számára grafikai tervezési, DTP, nyomdai és egyéb produkciós
feladatok ellátására (1.
rész), valamint kreatív, PR
és kampányokhoz kapcsolódó on-line feladatainak ellátására (2. rész)”
tárgyú, a Kbt. 2. rész VI.
fejezet szerinti közösségi
értékhatárt elérő nyílt
közbeszerzési eljárás

Elnyert megbízás (az
Eurolex alvállalkozóként
történő bevonásával)

2013. május

2014. december

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

Hungaricum Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Gombold Újra! rendezvénysorozat megszervezése

A Central European
Fashion Days elnevezésű
2013. június 7-től 9-ig
tartó rendezvény szervezési és lebonyolítási
feladatainak ellátása

Sikertelen
részvétel

-

-

-

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

AZ NFÜ EGT-Norvég
Program kommunikációs/PR feladatainak
ellátása

Komplex kommunikációs
szolgáltatás az EGT-Norvég Programokhoz
kapcsolódóan” tárgyú
eljárás

Sikertelen
részvétel

-

-

-

A jánlatkérő

A projekt

Az ajánlat
tárgya

A megbízás
kezdete

Eredmény

A megbízás vége

Státusz

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat

Az V. kerület Déli Belváros megújítás projekt
kommunikációs és rendezvény- szervezési feladatainak ellátása

Déli Belváros megújítása
Projekt kommunikációs és soft feladatainak
ellátása KMOP-5.2.2/A10-2f-2011-0001. számú
kiemelt projekt

Sikertelen
részvétel

-

-

-

Szabadtéri Néprajzi
Múzeum

A Skanzen rendezvényeinek, valamint országos
roadshow-jának megszervezése

Öko-hétvégék a Skanzenban” és az „Újrahasznosítás és hagyomány
roadshow” rendezvényszervezési feladatainak
ellátása lebonyolítása
(KEOP – 6.-1-.0/C/112012-0006)

Elnyert
megbízás

2013.
szeptember 17.

2013. december 15.

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat

Az Északii Lipótváros
megújítása Projekt kommunikációs és rendezvényszervezési feladatai

Az Északi Lipótváros megújítása elnevezésű (KMOP5.2.2/A-13-2013-0001
azonosító számú) projekt
keretében megvalósuló
kommunikációs feladatok
ellátása, valamint a kapcsolódó soft rendezvények
lebonyolítása

Sikertelen
részvétel

-

-

-

2014
A jánlatkérő

A projekt

Az ajánlat
tárgya

Eredmény

A megbízás
kezdete

A megbízás vége

Státusz

Magyar Turizmus Zrt.

A Magyar Turizmus Zrt.
külföldi és belföldi kommunikációjához kapcsolódó reklámügynökségi
és online szolgáltatási
feladatok elvégzése a
Magyar Turizmus Zrt.
koordinációjában

A Magyar Turizmus Zrt.
külföldi és belföldi kommunikációjához kapcsolódó reklámügynökségi
és online szolgáltatási
feladatok elvégzése a
Magyar Turizmus Zrt.
koordinációjában

Elnyert megbízás (az
Eurolex és az Aera alvállalkozóként történő
bevonásával)

2012. július

2014. július

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség

Az NFÜ kreatív- és PR
feladatainak elvégzése

A Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség számára grafikai
tervezési, DTP, nyomdai és
egyéb produkciós feladatok
ellátására (1. rész), valamint
kreatív, PR és kampányokhoz
kapcsolódó on-line feladatainak ellátására (2. rész)”
tárgyú, a Kbt. 2. rész VI.
fejezet szerinti közösségi
értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás

Elnyert megbízás (az
Eurolex alvállalkozóként
történő bevonásával)

2013. május

2014. december

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

A jánlatkérő

A projekt

Az ajánlat
tárgya

Eredmény

A megbízás
kezdete

A megbízás vége

Státusz

Szabadtéri Néprajzi
Múzeum

A Skanzen rendezvényeinek, valamint országos
roadshow-jának megszervezése

Öko-hétvégék a
Skanzenban” és az
„Újrahasznosítás és
hagyomány roadshow”
rendezvényszervezési
feladatainak ellátása
lebonyolítása (KEOP – 6.1- .0/C/11-2012-0006)

Elnyert
megbízás

2013.
szeptember 17.

2013.
december 15.

Befejezett
(Részletes
bemutatás)

Magyar
Nemzeti Bank

A Növekedési Hitelprogram kommunikációja

A Magyar Nemzeti Bank
2014. évi általános
kommunikációs feladatainak és a Növekedési
Hitelprogramjának
(NHP) kommunikációs
feladatainak (médiatervezési és médiavásárlási,
kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, PR és
rendezvényszervezési,
piackutatási, közvélemény kutatási, elemezési
és tanulmányírási feladatok, valamint a kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások) ellátása

Elnyert megbízás (IMG
alvállalkozójaként)

2014. február

2014.
december

Befejezett

Államadósság Kezelő
Központ Zrt.

Az állampapírok
értékesítését segítő kreatív kampány megvalósítása, arculattervezés

Arculattervezés,
az állampapírok
értékesítését támogató
új kreatív koncepció
tervezése és kivitelezése,
produkciós előkészítés
és gyártás, valamint
ezen anyagok későbbi
méretmutációinak elkészítése és adott média
felé történő továbbítása.

Elnyert
megbízás

2014.április

2016.
december 31.

Folyamatban

Miniszterelnökség

A Miniszterelnökség
kreatív-, online és PRfeladatainak elvégzése

Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására – 5
részben.

Elnyert
megbízás

2014. június 26.

2015.
december 31.

Befejezett

2015
A jánlatkérő

A projekt

Az ajánlat
tárgya

A megbízás
kezdete

Eredmény

A megbízás vége

Státusz

Magyar Nemzeti Bank

Társadalmi célú hirdetésként (TCR) vetíthető
animációs kisfilmsorozat
megvalósítása

A társadalom széles rétegeit elérő, pénzügyi fogyasztókat segítő, magas
színvonalú, figyelemfelkeltő kisfilmek (TV spotok) készítése, amelyeket
TCR-ként lehet sugározni
a közszolgálati és a kereskedelmi médiaszolgáltatásban. A TCR-ek televízióban való sugárzásával az
ajánlatkérő célja a fogyasztók pénzügyi tudatossági szintjének növelése, a laikusok pénzügyi
tájékozottságának és
ismereteinek bővítése a
felelős pénzügyi döntések
meghozatala érdekében.

sikertelen
részvétel

-

-

-

Miniszterelnökség

Nemzeti konzultáció elősegítését célzó kommunikációs kampány médiavásárlási
és call center szolgáltatási
feladatainak ellátása

Teljes körű médiatervezési és vásárlási feladatok ellátása, call center
szolgáltatások ellátása

Elnyert
megbízás

2015.05.21.

2015.07.15.

Befejezett

Miniszterelnökség

Vállalkozási keretszerződés - Az egyes kiemelt
kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató
tevékenység ellátására

Teljes körű médiatervezési és vásárlási feladatok
ellátása, Online felületek
fejlesztése, online kommunikáció támogatása,
online kampányok menedzselése, tele-marketing
szolgáltatások ellátása

Elnyert
megbízás

2015.07.10.

2015.09.30.

Befejezett

Nemzeti Kommunikációs
Hivatal

„Keretmegállapodás a
247/2014. (X.1.) Korm.
rendelet hatálya alá
tartozó szervezetek számára kommunikációs
feladatokhoz kapcsolódó
szolgáltatások ellátására
központosított közbeszerzés keretében”

247/2014. (X.1.) Korm.
rendelet 1. sz. mellékletét képező kommunikációs feladatok ellátása a
Korm. rendelet hatálya
alá tartozó érintett szervezetek számára

Elnyert
megbízás

2015.08.10.

2016.08.10.

Folyamatban

Magyar Bocuse d’Or
Akadémia” Egyesület

Vállalkozási szerződés keretében a 2016-os Bocuse
D’OR Europe verseny
budapesti megrendezésével összefüggő PR és
marketingkommunikációs
feladatok ellátása

PR és marketingkommunikációs feladatok ellátása a 2016-os Bocuse D’or
budapesti megrendezésével összefüggésben

Elnyert
megbízás

2015.08.31.

aláírástól számított 10
hónap

Folyamatban

2015
Az ajánlat
tárgya

A megbízás
kezdete

A jánlatkérő

A projekt

Eredmény

A megbízás vége

Nemzeti Kommunikációs
Hivatal

Vállalkozási keretszerződés keretében a migrációs helyzettel kapcsolatos
belföldi tájékoztatási
feladatok ellátását célzó
kommunikációs kampány
megvalósítása

Migrációs helyzettel kapcsolatos belföldi tájékoztatási feladatok ellátása
(nyomtatott sajtó, rádió,
közterület)

Elnyert megbízás

2015.09.17.

2015.10.31-ig

Befejezett

Nemzeti Kommunikációs
Hivatal

Vállalkozási keretszerződés - a migrációs helyzettel kapcsolatos belföldi
tájékoztatási feladatok
ellátását célzó online,
online közösségi média és
televíziós kommunikációs
kampány megvalósítása

Migrációs helyzettel
kapcsolatos belföldi
tájékoztatási feladatok
ellátását célzó online, online közösségi
média és televíziós
kommunikációs kampány
megvalósítása

Elnyert megbízás

2015.10.15.

2015.11.08.

Folyamatban

Miniszterelnökség

Vállalkozási keretszerződés keretében az Európai
Unió társfinanszírozásával
(ÁROP, EKOP keretében)
megvalósult és megvalósuló kormányablakok
működésének bemutatására és népszerűsítésére
vonatkozó kommunikációs
kampány, médiavásárlással, kreatív tervezéssel valamint gyártással
kapcsolatos feladatainak
megtervezése és lebonyolítása

Kommunikációs
kampány megvalósítása
(médiavásárlás, kreatív
tervezés-gyártás) a kormányablakok működésének bemutatására

Elnyert megbízás

2015.10.13.

2015.12.15.

Befejezett

Magyar Olimpiai
Bizottság

Olimpiai eseményekhez
kapcsolódó médiakampány tervezése, szervezése és lebonyolítása,
ennek körében jubileumi
rendezvények és médiakampány megszervezése, valamint lebonyolítása

Olimpiai eseményekhez
kapcsolódó médiakampány tervezése, szervezése és lebonyolítása,
ennek körében jubileumi
rendezvények és médiakampány megszervezése, valamint lebonyolítása

Elnyert megbízás

2015.11.05.

2016.01.31

Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zrt.

Vállalkozási keretszerződés - Médiavásárlási és
médiatervezési szolgáltatások/2015

Médiavásárlás és médiatervezés

Sikertelen részvétel

-

-

.

Státusz

Folyamatban

-

Ajánlatkérő
Miniszterelnökség

A projekt
A Miniszterelnökség
fejlesztéspolitikai
kommunikációs alaptevékenységéhez kötődő
2007-2013-as időszak
záró kommunikációs
kampányához PR &
kreatív feladatok ellátása vállalkozási keretszerződés alapján

Az ajánlat
tárgya
Médiavásárlás, valamint
PR és kreatív feladatok
ellátása ellátása

Eredmény
Elnyert megbízás

A megbízás
kezdete
2015.12.08.

A megbízás vége
2015.12.31.

Státusz
Befejezett

2016
A jánlatkérő

A projekt

Az ajánlat
tárgya

Eredmény

A megbízás
kezdete

A megbízás vége

Státusz

Budapest Főváros
Gyógyfürdői
és Hévizei Zrt.

Médiaügynökségi szolgáltatások beszerzése a
BGYH Zrt. részére

Médiaügynökségi
szolgáltatások ellátása

Elnyert megbízás

2016.02.10.

2017.12.31.

Folyamatban

BFTK Budapesti Fesztivál – és Turisztikai
Központ Nonprofit Kft.

Keret-megállapodás
a BFTK Budapesti
Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság által megrendezésre kerülő 2016. évi
Budapesti Tavaszi Fesztivál média kampányaihoz
kapcsolódó médiatervezési feladatok, valamint
médiafoglalás, médiavásárlás marketing és PR
célú hirdetések megjelentetésére, illetve kampányokra nyomtatott,
elektronikus és on-line
médiában, valamint a
kültéri (outdoor) és jármű hirdetési felületeken
történő megjelentetésre
(plakátok gyártása, kihelyezése és levétele)

Médiavásárlás,
médiatervezés

Elnyert megbízás

2016.04.19.

2016.05.20.

Befejezett

