
15 000 FT+ ÁFA -tól 
Az ár tartalmazza: 

-2 darab panorámakép elkészítését  
-feltöltését az Ön Facebook profiljára 

- feltöltését az Ön Google My Business 
profiljába és a Google Street View-ra.

Mini csomagD

40 000 FT+ ÁFA -tól 
Az ár tartalmazza: 

-5 darab panorámakép elkészítését  
- feltöltését az Ön Google My Business 

profiljába és a Google Street  
View-ra, ahonnan beágyazható  

a saját weboldalára 
- feltöltését az Ön Facebook profiljára

140 000 FT+ ÁFA -tól -tól 
Az ár tartalmazza: 

-20 darab panorámakép elkészítését  
- 1 darab feltöltését a  

www.baranya360.hu weboldalra (1 évre). 
- feltöltését az Ön Google My Business 

profiljába és a Google Street  
View-ra, ahonnan beágyazható  

a saját weboldalára. 
- feltöltését az Ön Facebook profiljára 

- saját virtuális túra elkészítése 
_youtube videó az elkészített képekből

Ajánlatkérés és egyéb információ:  hello@thermalmedia.hu

Midi csomagD

Maxi csomagD

Media



Ön elképzeli

Mi valóra váltjuk
Távolodjon el a szűkös földi 
látószögtől és szemlélje 
a világot új távlatokból! 

Kizárólag a világ vezető 
márkáival dolgozunk, hogy  
az Ön számára is a legjobb 
minőséget nyújtsuk. 
Különleges szolgáltatásunkkal 
olyan egyedi megjelenést 
biztosítunk, hogy ajánlata 
biztosan kitűnjön versenytársai 
közül.

A lehetőségek tárháza korlátlan: 
legyen szó eladó ingatlanról, 
hotelről, koncertről, bármilyen 
rendezvényről, akár nehezen 
megközelíthető helyekről.

Légifotózás

Légi filmkészítés

Szerkesztés és utómunka

15 000 FT+ ÁFA-tól

Az ár tartalmazza 20 darab nagyfelbontású 
fénykép készítését egy felszállással, az 
elkészült felvételek átadását utómunkával.

25 000 FT+ ÁFA-tól

Az ár tartalmazza vídeó készítését egy 
felszállással, a kb 20 perc repülési idővel, 
a felvételek átadását utómunka és vágás 
nélkül.

30 000 FT+ ÁFA-tól

Az ár tartalmazza a készre szerkesztett 1-2 
perces kisfilm  elkészítését egy felszállással, 
kb. 20 perc repülési idővel.

Ajánlatkérés és egyéb információ:  hello@thermalmedia.hu
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Sokszáz videó

Többszázezer fénykép
Általunk készített fotókkal és 
videókkal az országos és helyi 
médiafelületeken is találkozhat! 
Lehetőséget tudunk biztosítani 
korábbi felvételeinkből történő 
válogatásra és felhasználásra, 
esetlegesen korábban máshol 
megjelent anyagainkból történő  
vásárlásra.

2017-óta jelen a vagyunk  
Dél-Baranya fontosabb 
eseményein és rendezvényein, 
kiterjedt légifotó és 
videóarchívummal rendelkezünk.

Médiaajánlat:
Képek és videók felhasználása:
• Nyomtatott sajtóban: 10 000 Ft-tól*
• Online médiában: 20 000 Ft-tól*
• Plakátra és hirdetés elemeként: 75 000 Ft-tól*
• Televízióban 30 000 Ft-tól, videó 200 000 Ft-tól*
• Képeslapon és ajándéktárgyon: 200 000 Ft-tól*
• Szerző feltüntetése nélkül: az árak kétszerese
• Előzetes egyeztetés nélkül: az árak négyszerese

*A feltüntetett árak nettó árak,  500 nyomtatott
példányszámra illetve felhasznált képenként  és 
videónként értendőek. 

Ajánlatkérés és egyéb információ:  hello@thermalmedia.hu

partnereink:


