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2017 óta állunk kapcsolatban a több vízi élménypark forgalmazóval, többek között a nagy népszerűségnek örvendő Wibit parkok
forgalmazójával a német WIBIT Gmbh-val.

Üzemeltetési tapasztalataink a következők: 2017-es szezonban Balatonkenesén, majd 2018.-tól Balatonfűzfőn üzemeltettünk vízi
élményparkot. Gyártói háttér támogatásunk lehetővé teszi, hogy mindig a legmodernebb, legbiztonságosabb eszközökkel
üzemeltessük a parkjainkat. Ezáltal biztosítani tudjuk ügyfeleink részére a biztonságos és minőségi szórakozás élményét.

Teljeskörű szerviz ismereteink, illetve szervizháttér kapcsolatunk a Wibit regionális partnerével a pulai székhelyű Area maris d.o.o.-val
lehetővé teszi, hogy az elemek esetleges sérülése esetén se kelljen az általunk üzemeltetett parkot bezárni még ideiglenes jelleggel
sem.

BEMUTATKOZÁS



• Vállalkozásunk a megjelölt időszakra szóló üzemeltetési szerződés ellenében a következő ajánlatot teszi:

• A Balatonakarattya Bercsényi strandon felállított és üzemeltetett park után a cégünk 1.000.000 Ft+Áfa azaz egymillió Forint
összeget ajánl szezononként az Önkormányzat részére.

• 5 éves szerződés aláírása esetén (2019/2023) cégünk előre megfizeti a fent említett díjat a következő módon:

szerződés aláírását követően 1.000.000 Forint + áfa, 2020 szezon kezdéskor 1.000.000 Forint + áfa azaz egymillió Forint
összegekben számla ellenében,,minden szezon előtt legkésőbb július 10-ig összesen 5x1.000.000 Ft +áfa azaz ötmillió
Forintot.

• Wibit Vízi Park beruházás

• Cégünk vállalja, hogy a strandra kb. 45.000 Euro értéket képviselő vízi parkot telepít. A beruházás és telepítés minden
költségét cégünk vállalja.

• Beruházás megtérülés kalkuláció

• Cégünk a következő oldalon egyszerűsített táblázat segítségével bemutatja a strandra tervezett park megtérülését,
valamint üzemelésének költségeit, illetve elvárt vállalkozói nyereségét.

ÜZEMELTETÉSI, PÉNZÜGYI AJÁNLAT



VÁLLALÁSOK, DÍJAK (ÜZEMELTETÉS)

• Cégünk mint üzemeltető partner a 2019-2023 éves szezonokban a következő vállalásokat ajánlja a
Balatonakarattya Bercsényi Strand vízi parkkal kapcsolatosan.

Park telepítése és helye: A kikötő melletti rész.

• Csúcsminőségű vízi vidámpark telepítése. Horgonyok installációja.Felállított pavilon a parton a kikötői rész mellett.

• Park karbantartás (az üzemeltetési szerződés részeként vállaljuk )

• A park elemeinek karbantartása a szezon alatt, tisztítás, algamentesítés, mosás, esetleges javítás, tisztántartás, búvár
feladatok ellátása, horgonyok ellenőrzése.

• Park üzemeltetése (az üzemeltetési szerződés részeként vállaljuk )

• függően a látogatók számától, pénztáros, valamint üzemeltető személyzet biztosítása, ruházattal ellátva .A személyzet
tagjai 18. életévüket betöltött, úszni képes fiatalok.

• A Park leszerelés (az üzemeltetési szerződés részeként vállaljuk, minden szezon végezetével )

A park szakszerű elbontása a szezon végével. Horgony elemek bójával történő megjelölése, strand eltakarítása, strand terület
szezon előtti állapotának visszaállítása.

• Az önkormányzat részéről : Biztosítsa az áramforrást és egy kb. 4-5 m2 területet a tárolásra ( Hátsó péztár mellett)



PARK TERV  kb.500m2 lehetőleg lapos akrobatikus sportos

A park formailag változhat ez a kép csak illusztráció.



Cégünk, mint üzemeltető partner a 2019/2023 éves szezonok üzemeltetéséhez kapcsolódóan a szerződés
aláírását követően az alábbi kapcsolódó marketing, illetve reklám feladatok elvégzését vállalja.

Marketing tevékenység

Ingyenes Régiós iskola party, lebonyolítás

Helyi lakosoknak kedvezményes jegy

Marketing tevékenység

Facebook, Instagram videók legyártatása, beharangozó videó készítése és terjesztése.

Szóróanyag készítés, Hotelek, szállásadók, éttermek felkeresése.

Ingyenes Régiós Iskola Party lebonyolítás

Iskolai party lebonyolítása a hivatalos GRAND OPENING-et megelőzendően.

VÁLLALÁSOK (MARKETING, BRAND)



Marketing Példák 2

Strand zászlók, Plakát kampány, 
Helyiújság, Öböl Tv Napi Balaton.hu  

Facebook kampány, minden megosztásért 
1 órás jegyért 1,5 órát adunk június1-15 ig.

Aug.10.éig a legtöbbet megosztott
Instagram videót feltöltő vendég kap 5 

főre jegyet 



Őrzés, éjszakai védelem

A Park ellátása molinókkal a zárvatartás idejére!

Amennyiben lehetőség van rá, kamerarendszer installálása a következők
szerint. 0-24 órás online videó rögzítéssel a park több pontjáról.

A

Felakasztható Molinó a Park 
több pontján. Nyitvatartási

időn kívül

Tábla a parton, esetleg a 
mólón


