A HANCO. MENEDZSERIRODA SZOLGÁLTATÁSAI

A HanCo. szolgáltatások és az éves díjai: ►

HanCo. Alap
Üzleti
Csomag
80.000,- ft,-

HanCo. Max
Üzleti
Csomag
160.000,- ft,-

HanCo. Pro
Üzleti
Csomag
240.000,- ft,-
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HanCo. Business e-Katalógus 2012
Ennyi egész oldalas színes hirdetést jelentetünk
meg vállalkozásáról. (üzleti csomag / oldal)
Szerződéskötésünket követően a
HanCo. e-Hírlevélben cége önálló bemutatkozását
megküldjük minden rendszertagunknak.
HanCo. e-Hírlevél Ennyiszer jelentetjük meg
aktualitásait, akcióit e-hírlevelünkben, melyet minden
HanCo.-s cégvezetőnek eljuttatunk. (alkalom / év)
HanCo. Cégvezetők 2012 Szakmai
Névjegykártya e-Katalógusban ennyi névjegykártyájukat jelentetjük meg. (vállalkozás / darab)
Cége, vállalkozása logóját feltüntetjük a
www.hanco.hu weblapunkon, a Kiemelt Partnereink
rovatban.
HanCo. Family Card szabad felhasználásra,
a megrendelő által megadott, tetszőleges
névre kiállítva.
HanCo. Business Card üzleti tagsági kártya
melyet magánemberként és cégként is egyaránt
használhat. (üzleti csomag / darab)
Magyar Turizmus Kártya - Hungary Card Plus
kártya, szelvényfüzet, e-szelvénycsomag, katalógus
(vállalkozás / darab)
HanCo. Üzletember Találkozók
Részvételi előjog a 3 napos országos HanCo.
Üzletmber Találkozókon és Kapcsolatépítő Napokon.
Ennyi alkalommal nyújtunk teljes Partnerképviseleti
Szolgáltatást vállalkozásának Expokon,
Kiállításokon külön díjfizetés nélkül.
A HanCo. szolgáltatások éves díjai: ►

80.000,- ft,- * 160.000,- ft,- * 240.000,- ft,- *

*Minden szolgáltatásunknál a feltüntetett árak a teljes összegek,
ÁFA adómentesség miatt nincs áfafizetési kötelezettsége a megrendelőnek.

ÖNÁLLÓAN IS RENDELHETŐ MODUL SZOLGÁLTATÁSAINK
Modul szolgáltatásaink, melyekkel kiegészíthetik üzleti csomagjaikat:
Alap, Max, Pro üzleti csomaghoz HanCo. Business Card Társkártya 1 évre / db:
40.000,- ft.Csak önállóan, kedvezményekre jogosító HanCo. Business Card / db / év:
40.000,- ft,Csak önállóan, kedvezményekre jogosító HanCo. Family Card / db / év:
28.000,- ft,Üzletember Találkozón való 3 napos részvétel teljes ellátással / fő:
40.000,- ft.Partnerképviseleti Szolgáltatásunk Expon alkalmanként:
80.000,- ft.
HanCo. Szakmai Névjegykártya Katalógusban névjegyhely:
15.000,- ft.

HANCO. PARTNERKÉPVISELETI SZOLGÁLTATÁS
HanCo. Partnerképviseleti Szolgáltatás Expokon
üzleti csomag
80.000,- ft. * / alkalom
► Képviseljük cégét, installációt helyezünk el a standunkon szolgáltatásairól.
► Standunkon elhelyezzük vállalkozása szóróanyagait, melyeket az érdeklődőknek hostesseink
átadnak.
► Megjelentetjük cégüket a Vásár alkalmából az internetes weboldalunkon kialakításra kerülő
HanCo. Vásári Magazin online mellékletünkben.

► A kiállítások előtt megküldjük a kiállítók listáját és az Önök igényei alapján tőlük a Vásárokon
beszerzünk cégtájékoztatókat, prospektusokat, melyeket az Expot követően eljuttatjuk Önökhöz.
► Az Ön által kiválasztott kiállítókhoz eljuttatjuk a képviselt cég anyagát is tartalmazó exkluzív
dossziénkat.
► Adminisztráljuk az érdeklődő szakmai partnerek adatait és azokat a kiállítást követően cégéhez
közvetítjük.
► Cégét megjelentetjük az adott Kiállítás Vásári Katalógusában, mintha önálló kiállítóként lett volna
jelen.

► Vállalkozása minihirdetését megjelentetjük a Vásári Katalógusban az általunk képviselt többi cég
között.
► A Helyi TV képújságjában (amely egy hétig folyamatosan fut a Vásár alatt) egész oldalas reklámot
helyezünk el cégéről, ezzel is népszerűsítve vállalkozását.
► Begyűjtjük a kiállítók és látogatók névjegyeit, melynek másolatait szintén eljuttatjuk Önökhöz.
► A Vásár után elkészítjük Beszámoló anyagunkat, amelyben összegezzük vállalásaink teljesítését.
► Igény esetén helyet biztosítunk a standunkon partnercégünk képviselőjének. (feltételek külön
egyeztetés szerint)

*Minden szolgáltatásunknál a feltüntetett árak a teljes összegek,
ÁFA adómentesség miatt nincs áfafizetési kötelezettsége a megrendelőnek.
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