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Bekerülési és marketing ajánlat 

Két éve jelent meg a „Mesés nyár a Balaton-felvidéken” regény, melynek második, bővített kiadása 

2018-ban látott napvilágot, a „Misztikus ősz a Balaton-felvidéken” folytatással együtt. 2019-ben a 

„Vadregényes tél a Balaton-felvidéken” kötettel jelentkeztem. A Balaton és Balaton-felvidék 

szerelmesei által népszerű négy évszakos balatoni regénysorozat negyedik részét írom, melynek 

várható megjelenése: 2020. tavasza. Szenvedélyesen szeretem a Balaton-felvidéket és a Balatont, 

melynek természeti, építészeti, kulináris, települési, szakrális és művészeti értékeit népszerűsítem mai 

modern, szórakoztató, színes és élményekben gazdag regények formájában. A négy évszakos Balaton 

a vesszőparipám, ahogy az értékek közvetítése, a hagyományok megőrzése is. A megjelent köteteket 

szeretik itt élők és nyaralók egyaránt, melyek beszerezhetőek Budapesten és Balatonon több, mint 

ötven helyszínen: partnereknél, önkormányzatoknál, Tourinform irodákban, könyvesboltokban és 

webshopban is. Könyvtárak polcain megtalálható a regénysorozat. Az elmúlt két évben számtalan 

könyvtári esten, könyvbemutatón, rendezvényen és általam szervezett irodalmi barangolásokon 

szerepeltem a regénysorozattal, hogy megismertessem a régiót. Egyre többen keresik és várják a 

folytatást, ami nagy öröm.  

Az eddig megírt három kötetben valóságos, értékteremtő és magas minőséget képviselő 

vállalkozásokról is írtam, beleszőve sikertörténetüket a színes regényfolyamba, hogy minél több olvasó 

megismerhesse őket. Közülük néhány név a teljesség igénye nélkül: Dörgicsei Levendula Major, Blaha 

Hotel és Étterem, Hotel Silverine Lake Resort, Muskátli Vendéglő Badacsonytomaj, Hotel Bonvino 

Badacsony, Karolina Kávéház, Tihany Echo Restaurant, Fék Üzletház, Káli Art Inn, Villa Vitae, Tánczos 

Pince, Skrabski Pincészet, Kotyogós Kávéterasz Tihany, Villa Szent Jakab Vászoly, Vidéki Ház Tagyon. A 

negyedik részben folytatjuk az olvasók által kedvelt hagyományt, akik a regényekkel barangolják be a 

régiót. 

Bekerülés a tavaszi regénybe: Amennyiben szeretne vállalkozásával szerepelni a „Varázslatos tavasz a 

Balaton-felvidéken” regényben két lehetőség közül választhat.  

1. Epizód szereplő – rövidebb szöveggel épül bele a történetbe, melynek bekerülési költsége 

ötvenezer forint.  

2. Egész fejezetet igényel a regényfolyamban, mely saját címmel fémjelzett pl. „Villa Vitae 

Szelleme” vagy „Dörgicsei Levendula Major”. Ennek bekerülési költsége százezer forint. 

Mindkét esetben az eddig megjelent három regényből egy-egy dedikált példány szerepel a 

csomagban. 



Technikai tudnivalók: Bekerülési határidő 2019. október 31. Szeretettel várom a visszajelzéseket a 

határidőig, melyet személyes találkozó, kreatív megbeszélés, bejárás, azaz a vállalkozás helyszínének, 

történetének, termékeinek/szolgáltatásainak mélyebb megismerése követ. Ugyanekkor 

szerződéskötés és készpénzes számla ellenében a bekerülési költség átvétele történik, majd 

megkezdődik az írói munka.  

Reklámlehetőség a tavaszi regényben: Amennyiben Önt csak a reklámlehetőség érdekli, két marketing 

csomagot tudok ajánlani.  

1. csomag: Regény hátuljában az együttműködő Partnereknél logó elérhetőségekkel. Színek, fények, 

élmények Balaton-felvidék online magazinban 1 db élménycikk vállalkozásáról. Mesés Balaton-felvidék 

weboldalon Partnereknél szerepel logóval, elérhetőségekkel, általam írt kreatív ajánlóval. Mesés 

Balaton-felvidék és Színek, fények, élmények Balaton-felvidék facebook oldalon egész évben 

programok, ajánlók megosztása igényfelkeltő posztokkal. Eddig megjelent három regényből egy-egy 

dedikált példány. (tízezer forint)  

A marketing csomag: ötvenezer forint.  

2. csomag: Regény hátuljában az együttműködő Partnereknél egy oldalas hirdetés. Színek, fények, 

élmények Balaton-felvidék online magazinban négy db élménycikk vállalkozásáról minden évszakban. 

Mesés Balaton-felvidék weboldalon Partnereknél szerepel logóval, elérhetőségekkel, általam írt 

kreatív ajánlóval. Mesés Balaton-felvidék és Színek, fények, élmények Balaton-felvidék facebook 

oldalon egész évben programok, ajánlók megosztása igényfelkeltő posztokkal. Eddig megjelent három 

regényből egy-egy dedikált példány. (tízezer forint)  

A marketing csomag: százezer forint.  

Technikai tudnivalók: Bekerülési határidő 2019. október 31. Szeretettel várom a visszajelzéseket a 

határidőig, melyet személyes találkozó, kreatív megbeszélés, bejárás, azaz a vállalkozás helyszínének, 

történetének, termékeinek/szolgáltatásainak mélyebb megismerése követ. Ugyanekkor 

szerződéskötés és készpénzes számla ellenében a marketing költség átvétele történik, majd 

megkezdődik a marketing munka: elhelyezések, cikkek és ajánlók megírása, hirdetések tervezése.  

Komplex csomag: Amennyiben Önt a bekerülési és marketing lehetőség is érdekli, akkor személyre 

szabottan egyeztetjük az együttműködést, melyet kiegészíthetünk azzal is, ha értékesíteni szeretné 

vállalkozása helyszínén a balatoni regénysorozatot.  

Köszönöm, hogy megtisztelt figyelmével. Bármi kérdés felmerül vagy egyeztetni szeretne velem, várom 

visszajelzését!  
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