
Tisztelt Klinika! 

 

 

Egy olyan üzleti lehetőséggel,egyben pályázattal keressük meg önt/önöket, amely 

megváltoztatja vállalkozása jövőjét.  

Cégünk indít egy újabb országos játékot aminek a lényege hasonló, mint a másik projektünk 

ami a  ( www.nyerjautot.hu ) weboldalon tekinthető meg. 

Röviden a játék menete. 12 hónapon keresztül fog tartani a játék és minden hónapban egy 

sorsolást követően egy másfél millió forint értékű műtéti utalványt lehet az önök klinikáján 

beváltani, amit a két legnagyobb konkurens csatorna egyike riportfilmet készít az egészről, és 

minden hónapban bemutat. Miért is jó ez önnek vagy a vállalkozásuknak?! A plasztikai 

sebészeti iparág soha nem látott mértékben fejlődik és igénylik az emberek. Amit cégünk 

ajánlani tud önöknek hogy e 12 hónapon keresztül folyamatosan cége a média 

középpontjában lesz ezáltal jobban megismerik az önök munkáját és ennél nagyobb reklámot 

nem is kaphatna cége. 

A játék lényege, hogy egy sms regisztrálás után bekerül a rendszerünkbe a játszani vágyó, és 

hónap végén egy sorsolást követően az ön klinikájukon egy 1.5 milliós bármire felhasználható 

műtéti (számlát) keretet adunk át a nyertesnek. Amit a tv is kis film keretében leforgat, és az 

ön klinikáját reklámozza, ezáltal nő az ön forgalma és bevétele. Eközben folyamatosan rádió 

és 2 tv-nél való reklám megy erről az egész játékról, (reklám keretében) szintén az önök 

klinikájukkal fémjelezve. Plusz amit biztosítunk folyamatos szórólapozás az ország egész 

területén és óriásplakátok. Nagyobb kampányt tervezünk mint egy valóvilág vagy egy 

megatánc esetében volt. Miénk a játék a rendezési jog, és a közös együttműködés keretében 

az önök klinikája a teljesítő cég, tehát akik a nyilvánosságot kapják azok önök, Ez  mind két 

félnek nagyon jövedelmező partneri viszony jelent.   

 

Amit cégünk biztosit önöknek: 

 Egy teljes éves keresztül a tv-k nyilvánossága és reklámereje 

 Megismeri az egész ország a klinikájukat vállalkozásukat 

 Nő a bevétele és az ismertsége 

 Rádiós reklámok egy éven keresztül országosan 

 Szórólapozás az egész ország területén 

 Óriásplakátok szintén az egész országra kivetítve 

 

A feltétel hogy az ön cége vagy klinikája elnyerje ezt a szerződést/pályázatot, a következők: 

 2007 október 17.-a déli 12 óráig legkésőbb. Jelezz cégünknek a szándékát hogy önt 

érdekli a projekt. Az info@benet-systems.com ra. Ez azért fontos mert cégünk 30 

klinika közül választott (választ). 

 A műtét költségét önök állják teljes mértékben 1.5 millió forintos számla erejéig, 

havonta egy alkalommal 12 hónapon keresztül. 

 10millió forintot fizetnek be, szerződési biztosíték fejében, amit visszakapnak a játék 

lezártával, befejeztével. Amit már azonnal elszámolhatnak az adójukban reklám 

címszóval számlástul. 

 

Azt mérlegeljék, hogy egy, egy éves folyamatos média sajtó kereszttűzben mekkora 

ismertségre lehet szert tenni, és utána is a játék lezárta után. Ami követően a játék 

sikerességére tekintve, akár indokolt lehet a folytatása is. Az egész ország bevonásával ez 

plusz lendületet jelenthet cégének, még ha elég sikeres akkor is, nem lehet egy vállalkozás 

elég ismert. Kérdéseiket örömmel vesszük. 

 

http://www.nyerjautot.hu/
mailto:info@benet-systems.com
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