
         Üi.: <Név> 

     Tel.: <Telefonszám> 

    

Ajánlattételi felhívás 

 

<Cégnév> 

<Cím> 

 

Tárgy:  

Az INTERREG V-A AT-HU Program TRENDIG (ATHU158) projekt keretében külső 

szolgáltatás igénybevétele – Külső szolgáltatás igénybevéte – A TRENDIG projekt 

weboldalának kialakítása, trend map grafikai elkészítése, illetve projekttémákhoz 

kapcsolódó vírusvideók  és Youtube videók elkészítése tárgyban. 

 
Tisztelt <Név>! 

A Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft (székhely: 9700 

Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 2., adószám: 14197280-2-18, cégjegyzékszám: 18-09-107720, 

képviseli: Magyar Dániel ügyvezető) (továbbiakban Ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre 

az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen ajánlattételi 

felhívás „B” mellékletében részletesen megjelölt szolgáltatások ellátására, a felhívásban írtak 

szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével. 

Az ajánlatot 2021. május 14. napján 10:00 óráig várjuk személyesen vagy postai úton a Pannon 

Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft 9700 Szombathely, 

Berzsenyi Dániel tér 2. szám alatti címére. 1 eredeti ajánlati példány benyújtását kérjük 

ajánlattevőtől. 

Ajánlatkérő a nyertes ajánlatot a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján választja ki 

az ajánlattevők által megajánlott bruttó díj alapján.  

Fizetési feltételek: 
 
A felmerült bruttó költségek a TRENDIG projekt (ATHU158, INTERREG V-A AT-HU) 
érdekében merülnek fel. 
 
A szolgáltatás ellenértéke utólag, a teljesítésigazolást követően a számla kiállításától számított 

15 napon belül HUF-ban átutalással kerül kiegyenlítésre. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

Fizetés módja: átutalás HUF-ban 



A kiállított számlákon kötelező elemként fel kell tüntetni, hogy a költség melyik projekt 

keretében merült fel, a támogató program, valamint a projekt pontos nevével, és azonosító 

számával. 

Egyéb feltételek: 

A vállalkozó a feladatok teljesítéséhez alvállalkozó bevonására jogosult. 

A vállalkozót nyilatkozattételi kötelezettség terheli, hogy a feladatleírásban nevesített 

szolgáltatások teljesítéséhez alvállalkozó bevonását tervezi vagy sem. A részletes 

kereskedelmi ajánlat részét képezi ezen nyilatkozattételi kötelezettség. 

A tevékenység teljesítéséhez amennyiben a vállalkozó alvállalkozó bevonását tervezi, az 

alvállalkozói szerződések tartalmára, összegére és kifizetésére vonatkozóan transzparenciát 

biztosítani köteles. 

Kérem, hogy ajánlatukhoz szíveskedjenek mellékelni  

- Részletes kereskedelmi ajánlatukat („C” jelű melléklet szerint), 
- Nyilatkozat a kizáró okokról („D” jelű melléklet szerint) 

Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy érvénytelenné nyilvánítja azon ajánlatot, 

amely nem felel meg az ajánlattételi felhívásban megjelölt formai és tartalmi 

követelményeknek. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat ajánlattevőnek cégszerű aláírással 

kell ellátnia. 

Tisztelettel, 

…………………………………………. 

Magyar Dániel ügyvezető igazgató 

Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft 

Szombathely, 2021. április 29. 

Mellékletek: 

„B” jelű melléklet – A beszerzés tárgyát képező szolgáltatás leírása 

 „C” jelű melléklet – Részletes kereskedelmi ajánlat 

„D” jelű melléklet – Nyilatkozat a kizáró okokról 

  



„B” jelű melléklet 
 

A BESZERZÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 

Beszerzés tárgya:  

INTERREG V-A AT-HU Program TRENDIG projekt (ATHU158) keretében külső szolgáltatás 

igénybevétele – A TRENDIG projekt weboldalának kialakítása, trend map grafikai elkészítése, 

illetve projekttémákhoz kapcsolódó vírusvideok és YouTube videók elkészítése tárgyban. 

Beszerzési forrás- projekt és program megnevezése: 

INTERREG V-A AT-HU Program „TRENDIG – Új, határon átnyúló értékláncok kiépítése a 

digitalizációs trendek és eszközök segítségével” projekt (ATHU158) 

Beszerzési csoport besorolása (Pannon Novum Nonprofit Kft-nél alkalmazott saját besorolási 

kategória): Tevékenység megnevezése: Külső szolgáltatás igénybevétele – A TRENDIG projekt 

weboldalának kialakítása, trend map grafikai elkészítése, illetve projekttémákhoz 

kapcsolódó vírusvideok és YouTube videók elkészítése tárgyban. 

A TRENDIG projektről röviden:  

A projekt fókusza: a digitalizáció, digitális transzformáció és az osztrák és magyar kis 

szolgáltató – elsősorban 1-50 fős - vállalkozások. A projekt a digitalizáció határon átnyúló 

hozzáadott értékének és előnyeinek a felismeréséről, a digitalizációval kapcsolatos 

információhalmaz használható módon való feldolgozásáról szól. Hogyan értelmezzünk ismert 

tényeket és digitális trendeket új összefüggésben, és hogyan vezessünk le ebből új 

megoldásokat? A projekt célja, a projekt keretében megvalósuló interaktív rendezvények és a 

különböző szakterületek szereplőinek interdiszciplináris bevonásán keresztül regionális és 

osztrák-magyar határon átnyúló együttműködések kialakítása a kis szolgáltató vállalkozások, 

digitalizációs és start-up cégek, vállalkozásfejlesztési intézmények, valamint szakértők között. 

Beszerzés tárgyának részletes meghatározása: 

1. A TRENDIG projekt magyar és német nyelvű weboldalának kialakítása, - a TRENDIG 

projekt vezető partnere, az Innovation Region Styria GmbH által biztosított – 

www.trendig.info domain névre és domain helyre 

 

2. A TRENDIG projekt keretében, egy trendkutatás eredményeként elkészülő, digitális 

trendek általános áttekintését szolgáló infógrafika, trend map (trendtérkép) grafikai 

elkészítése  

 

3. A TRENDIG projekt projekttémáihoz (digitális trendek, kis szolgáltató vállalkozások 

digitalizációja, digitális transzformációja) kapcsolódó 8 vírusvideó elkészítése 

 

4. A projekt témáihoz kapcsolódó 3 YouTube videó elkészítése 

 

http://www.trendig.info/


1. A www.trendig.info weboldallal kapcsolatos tartalmi, funkcionális és formai 

elvárások: 

A weboldal az osztrák-magyar együttműködésben megvalósuló TRENDIG projekt központi 

kommunikációs és információs felülete lesz, melynek tartalmaznia kell, minden TRENDIG 

pályázattal kapcsolatos általános információt, illetve a TRENDIG projekt tevékenységeinek, 

eredményeinek bemutatását.  

Cél, hogy a weboldal egy könnyen áttekinthető és kezelhető felület legyen az oldal használói, 

azaz a projekt célcsoportjai számára, illetve igény szerint, további tartalommal és funkciókkal 

könnyen bővíthető az oldal üzemeltetői számára.  

A weboldal tervezett célja (tartalma és funkciói): 

• a TRENDIG projekt általános bemutatása, projektleírás, a projekt eredményeként 

elkészülő dokumentumok, szakmai anyagok, YouTube és vírusvideók, linkek 

megjelenítése, 

 

• a projekt keretében - trendkutatás eredményeként - a digitális trendekről összegyűjtött 

feljegyzések, esetlegesen az egyes trendekhez kapcsolódó linkek és videók 

rendszerezett, strukturált megjelenítése. A digitális trendek több szempont szerinti, 

többszintű csoportosítása box-ok, illetve tag-ek segítségével, pl.: első szinten a 

vállalkozások marketing tevékenységéhez kapcsolódó digitális trendek (box- 

Marketing), második szinten turizmushoz kapcsolódó marketing trend (tag – 

Turizmus), 

 

• a projekt keretében, a trendkutatás eredményeként elkészülő, digitális trendek 

általános áttekintését szolgáló infógrafika (melynek grafikai elkésztése szintén jelen 

kiírás részét képezi, lásd 2. pont), trend map (trendtérkép) weboldalon történő 

elhelyezése, beillesztése, 

 

• a projekt online és offline rendezvényeihez kapcsolódó információk (meghívó 

regisztrációs lehetőséggel, adatvédelmi nyilatkozattal), a rendezvényekről készült 

beszámolók, fotók, videók megjelenítése, 

 

• a projekthez és a projekttémákhoz kapcsolódó hírek, beszámolók, szakmai cikkek 

megjelenítése, linkekkel, fotókkal, videokkal (hírblog funkció), 

 

• a TRENDIG projekt partnerszervezeteinek bemutatása (pl.: elérhetőségi adatok, 

partnerszervezetek weboldalának linkjei), 

 

• a projekt számára közvetlen üzenet küldési lehetőség kialakítása a felületen, 

 

• hatékony keresőoptimalizáláshoz kapcsolódó technikai háttér megteremtése,  

 

• Google Analytics, Google Ads és Facebook remarketing kódok elhelyezése a 

weboldalon, 

 

http://www.trendig.info/


• a TRENDIG projekt kétnyelvű Facebook és LinkedIn közösségi oldalainak 

összekapcsolása a weboldallal, 

 

• a TRENDIG hírlevélhez regisztrációs lehetőség biztosítása az oldalon, weboldal 

összekapcsolása a hírlevélküldő rendszerrel, 

 

• az admin-felületen a regisztrált partnerek részére feltöltési lehetőség biztosítása az 
egyes menüpontokhoz/funkciókhoz kapcsolódóan, 
 

• mobilbarát, kétnyelvű weboldal kialakítása, magyar és német nyelvválasztási 
funkcióval. 
 

A feladat elvégzésének tervezett határideje: 2021.11.30. 

 

2. A projekt keretében, a trendkutatás eredményeként elkészülő, digitális trendek 

általános áttekintését szolgáló - www.trendig.info weboldalba illeszthető - 

infógrafika, trend map (trendtérkép) grafikai elkészítése 

 

• A trend map (trendtérkép) azon fontos digitális trendek vizualizálása, amelyek 

hatással lehetnek a projektcélcsoport, a kis szolgáltató vállalkozások digitalizációs 

folyamataira. A trendtérkép egy infógrafika segítségével szemlélteti, hogy melyek 

azok a legfontosabb külső tényezők, trendek, amelyek befolyásolják a vállalkozásokat 

most és a jövőben. A trendtérkép segít megérteni a társadalmi normák változását, 

valamint a technológiai fejleményeket.  

 

• A Vállalkozó feladata, a TRENDIG projekt partnerei által a trendkutatás során feltárt 

trendek trend térképen történő grafikai megjelenítése, a Megbízó iránymutatásai 

alapján. 

A feladat elvégzésének tervezett kezdete és határideje: 2022.01.01 - 2022.05.30. 

 

3. A vírusvideóval kapcsolatos formai és tartalmi elvárások: 

 

• Az elkészítendő vírusvideók tartalma: Rövid, figyelemfelkeltő, véleményformáló 

kétnyelvű (magyar és német) videók, melyek a Megbízó által előre meghatározott egy-

egy projekttémához kapcsolódnak. 

 

• A videók témája és célja: digitális trendek, digitális megoldások használatának és 

előnyeinek bemutatása a kis szolgáltató vállalkozások számára. 

 

• A Vállalkozó feladata a videók rövid, vázlatos forgatókönyvének kialakítása és a 

videók elkészítése (szerkesztés, vágás, színezés, feliratozás stb.) a Megbízóval 

egyeztetve, annak projekttémára vonatkozó szakmai inputjai mellett. 

 

• Az elkészítendő videók tervezett száma: 8 

http://www.trendig.info/


• Az elkészítendő videók elvárt terjedelme: kb. 1,5 perc / videó 

• Az elkészítendő videók formátuma: mp4 

A feladat elvégzésének tervezett kezdete és határideje: 2022. 01.01. – 2022.11.30. 

 

4. A YouTube videóval kapcsolatos formai és tartalmi elvárások: 

 

• Az elkészítendő YouTube videók tartalma: A projekt fő témáit bemutató rövid 

kétnyelvű (magyar és német) animációs filmek, amelyek egy-egy meghatározott 

tématerületre irányulnak, információs grafikonokat, esetleg magyar és osztrák 

projektpartnerekkel/célcsoport vállalkozásokkal készített interjúkat, 

projektrendezvényről vágóképeket tartalmaznak.  

 

• A videók témája és célja: a TRENDIG projekt projekttémáinak és -eredményeinek 

bemutatása, pl. projektrendezvények eredményei, vállalkozások digitalizációs vagy a 

digitális transzformációs jógyakorlatai, TRENDIG projekt keretében kidolgozásra 

kerülő tudástranszfert rendezvénykoncepciók. 

 

• A Vállalkozó feladata a videók rövid, vázlatos forgatókönyvének kialakítása és a 

videók elkészítése (szerkesztés, vágás, színezés, feliratozás, operatőri, riporteri munka 

stb.) a Megbízóval egyeztetve, az ő projekttémára vonatkozó szakmai inputjai mellet. 

 

• Az elkészítendő videók tervezett száma: 3 

• Az elkészítendő videók elvárt terjedelme: kb. 3 perc /videó 

• Az elkészítendő videók formátuma: mp4 

A feladat elvégzésének tervezett kezdete és határideje: 2022.01.01. – 2022.11.30. 

 

A beszerzés tárgyának formai követelményei:  

A weboldal arculatának kialakításánál, valamint a vírus- és YouTube videók formai kialakítása 

során, a Megbízóval történő egyeztetés mellett, figyelembe kell venni TRENDIG projektarculat 

elemeit, illetve az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program Kommunikációs 

Kézikönyvének, a projektek információs és kommunikációs tevékenységére vonatkozó 

technikai előírásait.  

A feladatok elvégzéséhez szükséges felvételeket, jogtiszta képi elemeket, infógrafikákat, 

animációkat a Vállalkozó biztosítja, készíti el, illetve szerzi be. 

Csatolt mellékletek: 

(ajánlattételi felhívásban meghatározott 

mellékletek) 

 

 


