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Feövenyessy Krisztina, elnökségi tag
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Napirend:
Hunbike (Ács Péter)
Sajtófigyelés, médiatréning (Feövenyessy Kriszta)
Honlap: (Feövenyessy Kriszta)
Egyebek (László János)
1. Turizmus, Hunbike


Részvétel a Donau Rad Tagung konferencián október 24-26-ig. Szavazás:

Téma

Igen

Nem Tartózkodott

Ács Péter részt vehet a Neuberg a.d. Donau-ban tartott Donau Rad
4
0
1
Tagung nemetközi konferencián
 A Hunbike rendszer tervezett csatlakozási díjainak megvitatása, módosítása: Markovits
javasolja a díj növelését, mások szerint elsőre nem kellene, talán később.
Szavazás:
Téma

Igen

Nem Tartózkodott

A Hunbike díjai az előzetes szerződéscsomagban megállapítottak,
1
0
az első évben magasabb díjakat nem állapítunk meg, de 4
feltüntetjük, hogy ez egy bevezető, kedvezményes ár
 Az ügynökök megindítása előtt a Hunbike-nak egy kisebb médiakampányt érdemes
indítani reklámozás céljából.


A szerződést formailag úgy kell kialakítani, hogy megújításkor minél kevesebb munka
legyen vele az MK-nak. Ezt az MK ügyvédjének bevonásával kell kidolgozni.



Hunbike honlapon a szolgáltatók értékelését lehetővé tenni, és ezt a lehetőséget a
szerződésbe is belefoglalni.



A feltételek ellnőrzésének módját az ügynököknek a képzés folyamán el kell sajátítani.



Javaslat: az átmeneti időszakra (március 31-ig) elfogadunk szerződéseket vállalkozóktól
akkor is, ha nem teljesítette a minimum feltételeket, és ennek teljesítését levélben,
lehetőleg fotókkal igazolja. Április elsejétől csak úgy lehet belépni, ha a feltételeket
teljesíti.



Szerződés formája: lehetőleg két példányos, jelölni kell az üzletkötő nevét, a fizetés
módját, a beszedett pénz elnevezése: tagdíj. A szerződés tartalmazza a
bankszámlaszámot. A számlát mindig utólag küldjük.



Az ügynöki szerződést és az ehhez kapcsolódó pénzügyi részleteket Gábor és Attila
végzi.



Admin felületen legyen lehetőség kezelni a szolgáltatókat és aktivitásukat

Szavazás?
Téma

Igen

A Hunbike eddigi munkáját az elnökség elfogadja a fentiekkel, a
végső szerződés szövegét még az elnökségnek el kell fogadnia.
2. Sajtófigyelés, médiatréning

Nem Tartózkodott

4

0

1



A vezetőségi tagoknak pár héten belül kommunikációs médiatréninget szervez Kriszta.



Folyamatban van egy kedvezményes megállapodás az Observer sajtófigyelő céggel.

3. Honlap


Szerkesztési jogok felülvizsgálata, újraszabályozása szükséges.



A fórum figyelésére kell egy rendszer és egy személy, aki végzi.

Szavazás:
Téma

Igen

A honlapon a szakmai részeken a felhasználói hozzászólás nem
engedélyezett, a fórumban van lehetőség véleményt nyilvánítani
 Honlap szerkezeti összetételének változtatása


Nem Tartózkodott

5

0

0

RSS felülvizsgálata, a teljes tartalom csak a honlapon legyen megjelníthető.


ECF logó a honlap tetejére kerüljön a fejlécbe, aktív linkként



A főoldalon található ikonok elsőként a tagoknak nyújtott szolgáltatások, ezt
követik a fontosabb projektek, együttműködések



oldalpanelen a bejelentkezés legyen a legfelső, ezt kövesse a keresés



elnökségi tagok bemutatkozó írása és képe: biciklis egész alakos és portré kép



Az egyes pontok alján link a fórumban csatlakozó témához



Ezt követik rovatok elnevezéssel a részletes hírek, megfelelően felcímkézve



Eseménynaptárnál az alapértelmezett nézet célszerűen 30 napos áttekintő.

Szavazás:
Téma

Igen

A honlappal kapcsolatos eddigi munkát az elnökség elfogadja,
megbízza Krisztát, hogy a szakemberek bevonásával folytassa azt.

5

Nem Tartózkodott
0

0

4. Egyebek:


Life Cycle pályázat: Braun&Partners + T-Mobile beszáll a munkába anyagi segítséggel.
A szerződés aláírására január-február környékén kerül sor.



E-mail címek iránti kérelmek benyújtása az elnök felé a héten benyújtandók.



A tagdíjbefizetés technikai hátterének módosítására . (Markovits)
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