MAGYAR OPTIKUS IPARTESTÜLET TAGDÍJCSOMAGJAI

(Elfogadásra került a 2016.10.08-i Rendkívüli Közgyűlésen.)

Az alapjogokkal minden tag rendelkezik. Az alapjogokat az Alapszabály II./4. pontja tartalmazza. Ezen felül ide tartoznak még az alábbiak: a MOI által szervezett rendezvényekre elsőbbséggel
való jelentkezési lehetőség; kapja a szakmai információkat a kötelező pontszerző előadásokról; kapja a megfelelő szekció hírlevelét; MOI honlapján apróhirdetést adhat fel; Optikai Magazin
online zárt felhasználói körébe csatlakozási lehetőséget igényelhet; optometrista pecsétet igényelhet; szakmai felelősségbiztosítást köthet a MOI kedvezményén belül.

PÁRTOLÓ TAGOK (magánszemély: optometrista alkalmazott, látszerész)
Tagdíj

Rendezvényre tagsága alatt bevihető résztvevők száma
(ingyenesen vagy tagi áron)

honlapon lévő OPTIKAKERESŐ-ben

honlapon apróhirdetési
lehetőség igénybe vétele

ingyenesen kiküldött
Optikai Magazin darabszáma

12.000,- Ft/év (1.000,- Ft/hó)

csak önmaga

nem jelenhet meg

igen, önmaga számára

1 db

RENDES TAGOK I. (optikai üzletek, kiskereskedelmi egységek, egyéni vállalkozók) tagsághoz kapcsolódó tagdíjcsomag választható sávjai

Tagdíj sávok

30.000,- Ft/év
60.000,- Ft/év
90.000,- Ft/év
120.000,- Ft/év
180.000,- Ft/év

www.moi.hu honlapon lévő OPTIKAKERESŐ-ben
ingyenesen megjelenített üzlet száma

Rendezvényre saját tagsága alatt
bevihető résztvevők száma
(ingyenesen vagy tagi áron)

(2.500,- Ft/hó)
(5.000,- Ft/hó)
(7.500,- Ft/hó)
(10.000,- Ft/hó)
(15.000,- Ft/hó)

(egyébként a megjelenítés ára: 10.000,- Ft+ÁFA/üzlet)

3 fő
6 fő
9 fő
12 fő
18 fő

2 üzlet
4 üzlet
6 üzlet
8 üzlet
összes üzletével

MOI által szervezett kampányokban – a tag
kampányhoz csatlakozása esetén –
ingyenesen megjeleníthető üzletek száma
(online kampány/üzlet)

ingyenesen
kiküldött
Optikai
Magazin
darabszáma

2 üzlet
4 üzlet
6 üzlet
8 üzlet
összes üzletével

2 db
4 db
6 db
8 db
10 db

További tagi juttatások ezen tagsághoz az alapjogokon felül: Alapszabály II./5. pontjában található jogok. Ezen felül ide tartoznak még az alábbiak: kapja az elektronikus hírlevelet a
vállalkozási információkról, MOI honlapjának belső tagi oldalán adott információkhoz hozzájut, kedvezményes banner hirdetést adhat le az online Optikai Magazin honlapján, a Szakmai
Etikai Bizottság ingyenesen vizsgálja etikai, illetve panaszügyét, MOI kampányokban való résztvétel lehetősége, MOI optikakeresőjében való megjelenési lehetőséget igényelhet.

RENDES TAGOK II. (Gyártó- és Nagykereskedelmi szekció tagok) tagsághoz kapcsolódó tagdíjcsomag választható sávjai
Tagdíj sávok

60.000,- Ft/év
90.000,- Ft/év
120.000,- Ft/év
180.000,- Ft/év

(5.000,- Ft/hó)
(7.500,- Ft/hó)
(10.000,- Ft/hó)
(15.000,- Ft/hó)

Rendezvényre saját tagsága alatt
bevihető résztvevők száma
(ingyenesen vagy tagi áron)

6 fő
9 fő
12 fő
18 fő

online Optikai Magazin honlapon
évente egyszeri fix összegű tagsághoz járó
hirdetési kedvezmény*

30.000,- Ft
45.000,- Ft
60.000,- Ft
90.000,- Ft
* Hirdetési kedvezmények igénybevételének
sorrendje: évi egyszeri kedvezmény jóváírása a
hirdetési díjból és a fennmaradó összegből a
százalékos kedvezmény megadása

Plussz Hirdetési kedvezmény
Optikai Magazin és/vagy online
Optikai Magazin honlapon

ingyenesen kiküldött
Optikai Magazin darabszáma

25 % (+ 5 %)
30 % (+ 5 %)
35 % (+ 5 %)
40 % (+ egyedi ajánlat)

1 db
2 db
3 db
4 db

1 éves lekötés esetén további kedvezményt is adunk a hirdetés díjából (lásd +
jellel jelzett százalék)

További tagi juttatások ezen tagsághoz az alapjogokon és a kiskereskedelmet folytató tagsági jogokon felül az alábbiak: MOI rendezvényeken kedvezményes kiállítási lehetőség, MOI belső
tagi oldalán termék/márkakeresőben való megjelenési lehetőség (kivéve a kiskereskedelmi optikakeresőt), kampányok szponzoraként való résztvételi lehetőség, a MOI által kínált
fórumokon kedvezményes hirdetési lehetőségek.
A tagdíjcsomagokhoz tartozó részletes magyarázat és áttekintő táblázat a MOI Tagdíjszabályzatában megtalálható.

