
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: 
érvényes 2022.08.29-től visszavonásig

Képek és videók felhasználása:
• Nyomtatott sajtóban: 15 000 Ft-tól*
• Online médiában: 20 000 Ft-tól*
• Plakátra és hirdetés elemeként: 45 000 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

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



You can also find photos and videos 
taken by us on the Hungarian 
national and local media! You 
have the option to purchase from 
our previous photos and videos, 
and you may also choose from 
our recordings not published 
elsewhere.

We have been present at the most 
important events in South Baranya 
since 2017, we have a large aerial 
photo and video archive.

Media offer:
valid from 29.08.2022

Using pictures and videos:
• In the printed press: from 15,000 HUF*
• In online media: from 20,000 HUF *
• As a poster and advertisement: from 45,000 HUF *
• On television 
 from 30,000 HUF video from 200,000 HUF*
• On postcards and souvenirs: from 200,000 HUF*
• use without author’s name: twice the base price

* The prices shown are net prices, 
per image / video used, 500 copies per print.

Hundreds of videos
hundred thousand pictures
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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



20 000 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

50 000 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

150 000 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


