POZIV ZA PONUDBE ZA IZDELAVO DIGITALNEGA INFORMATIVNEGA LETAKA
(DISPOZICIJA)
Opis projekta:
Z željo po usklajenih rezultatih projekta in usklajene komunikacije na različnih ravneh kot tudi skupnem
načrtovanju nadaljnjega razvoja za prihodnost na področju trajnostnega turizma, se projekt SI-HU PRO
osredotoča na vzpostavitev skupne čezmejne mreže za razvoj na področju trajnostnega turizma
čezmejnega območja Slovenije in Madžarske, ki bo povezovala projekte s področja trajnostnega
turizma, odobrene v programu čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju
2014-2020. Na začetku projekta bomo raziskali vso razpoložljivo znanje, informacije, dosežke in
rezultate vseh ciljnih projektov ter jih analizirali z aktivno udeležbo predstavnikov vseh ciljnih
projektov. Po tej začetni fazi bodo projektni partnerji določili skupne rešitve za ohranjanje,
komuniciranje in razvoj projektov v tekočem obdobju. Med drugim bomo oblikovali priporočilo glede
politik na področju čezmejnega usklajenega razvoja turizma. Pri tem bo projekt s pomočjo bilateralne
(čezmejne) mreže za sodelovanje – z njeno delovno skupino in skupno interno platformo - ustvaril
obsežno bazo znanja in proces strateškega načrtovanja, ki temelji na sinergijah in skupni kapitalizaciji,
kar koristi vsem relevantnim akterjem obmejne regije.
Naslov:
Izdelava digitalnega informativnega letaka
Naloga:
Izvajalec mora nuditi pomoč naročniku pri grafični zasnovi ter končni pripravi digitalnega letaka. Pri
tem naj se upošteva sledeče:
• Oblika letaka naj bo 3 x 1/3-A4, pripravljena v digitalni različici – ki ob tiskanju omogoča C-ZGIB

•
•

Izdelava mora omogočati vsebino v treh jezikih: slovenski, madžarski in angleški jezik
Vsebovati mora statične in dinamične informacije o projektu:
o Statične:
▪ postavitev logotipov dveh partnerjev, ter logotip programa
▪ predstavitev programa sodelovanja SI-HU
▪ osnovni opis projekta
▪ seznam partnerjev in osnovni kontaktni podatki
o Dinamične:
▪ prihodnji dogodki projekta
▪ novice iz projekta

▪

ostalo

Vsebinski pogoji:
Kot dokazilo o opravljeni storitvi mora izvajalec predložiti Izdelan digitalni informativni letak v digitalni
različici.
ROK ZA IZVEDBO: Aktivnosti morajo biti dokončane do 16. 10. 2020.

