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Valódi tisztaságélmény hitelesen



Megjelenési lehetőség azoknak a vendéglátó- és/vagy
szolgáltatóhelyeknek, akik a legapróbb részletekre is odafigyelnek.

 Tisztaságtérkép médiaajánlat? Mi ez?

www.tisztasagterkep.hu

A Tisztaságtérkép 2019. októberében azzal a céllal született meg, hogy a magyar
vendéglátó- és szolgáltatóhelyek tisztaságkultúráját megváltoztassuk, magasabb
szintre emeljük. Azokra a helyekre felhívjuk a figyelmet, akik munkát, odafigyelést nem
kímélve, kellőképp gondoskodnak a tisztaságról. Ők kiemelt figyelmet érdemelnek.

Mert a vendégek egyre igényesebbek. Makulátlan minőséget várnak el. Egyre több
szempontot vesznek figyelembe, amikor szállást, éttermet vagy szolgáltatást választanak
és ha bármi problémát tapasztalnak, pillanatokon belül megosztják az egész világgal a
panaszaikat. 
Étteremtulajdonosként, szállásadóként,  szolgáltatóként nem engedheted meg
magadnak, hogy a tisztasággal kapcsolatban folt essen a hírneveden. Ha szeretnél kitűnni
a tömegből, ezáltal új, igényesebb vendégkörre szert tenni, nem bízhatod magadat
kizárólag az ügyfélértékelésekre!

Miért van erre szükséged? 

személyes tesztelésen alapuló beszámolókat,
a tisztaság témához kapcsolódó bejegyzéseket,
vendéglátó- és szolgáltatóhelyek bemutatkozásait és ajánlatait olvashatják az utazók. 

A https://tisztasagterkep.hu weboldalon 

A legkisebb vendégházak, a családi vendéglők, a hatalmas rendezvényházak, a legnagyobb
hotelek, a tisztasággal kapcsolatos szolgáltatók egyaránt bemutatkozhatnak itt. A "valóban
tiszta” tanúsítványt megszerző helyek pedig kiemelt helyet kapnak a Tisztaságtérkép minden
felületén. 
A Tisztaságtérképen az igényes szolgáltatók az igényes közönséggel találkoznak.
Itt nemcsak a vendéglátóhely tulajdonosok és szolgáltatók figyelmét hívom fel a vendégek
tisztaságélményének jelentőségére, hanem a vendégeket is informálom arról, hogyan illik
otthagyni egy éttermi asztalt, szállodai szobát vagy akár egy nyilvános mosdót. 

akiknek van saját üzenetük vendégeik számára, 
akik tenni akarnak azért, hogy ez az üzenet hatékonyan el is jusson az érdeklődőkhöz,
akiknek számít, hogy milyen helyek és szolgáltatók társaságában jelennek meg,
akiknek fontos munkájuk szakmai minősítése is.

Ez a médiaajánlat azoknak a vendéglátóknak és szolgálatóknak készült, 

https://tisztasagterkep.hu/
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A Tisztaságtérkép felületei kiválóan alkalmasak forgalomnövelésre. 
Az oldal olvasói azok a képzett, jómódú és tudatos emberek, akik gyakran útnak indulnak,
soha nem engednek a kiváló minőségből, melynek alapja a makulátlan tisztaság. Szívesen
fizetnek magasabb árat, ha prémium szolgáltatásokat kapnak. Indulás előtt körültekintően
tájékozódnak, majd határozott és gyors döntést hoznak. Keresik a valódi tiszaságot produkáló
helyeket és szolgáltatásokat, és tudják, hogy a Tisztaságtérképen mindezt elfogulatlan és
hiteles módon kapják meg. 
Jelentős réspiac ez, amit az is jelez, hogy a Tisztaságtérkép webhely- látogatottsága
folyamatosan és dinamikusan nő. 

  Kik és miért látogatják a Tisztaságtérkép felületeit?  

Jónéhány vendéglátó- és szolgáltatóhely tulajdonos felismerte már, hogy a Tisztaságtérkép
(és a „Valóban Tiszta” minősítés remek marketingeszköz, ezért fontosnak tartja, hogy fent
legyen ezen a térképen.*  *A térképre való feltöltés folyamatos, így előfordulhat hogy

amikor rákattintasz a térkép felületére, akkor még nem a teljes
tartalmat a látod. 

Facebook oldal követői szám Hírlevélre feliratkozók száma Oldal látogatottság havonta

 Partnereim az alábbi felületeken 
tudnak rendszeresen megjelenni

WeboldalInstagram 

YouTubeHírlevél

Facebook

TikTok

https://www.facebook.com/tisztasagterkep
https://www.instagram.com/tisztasagterkep/
https://www.youtube.com/channel/UCcC7ZcBAJQjSzGTDN82m4NQ/featured
https://tisztasagterkep.hu/hirlevel/
https://www.tiktok.com/@tisztasagterkep
http://www.tisztasagterkep.hu/
https://www.tiktok.com/@oberlinglena
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✔ 25-35 éves párok
✔ 25-35 éves édesanyák és édesapák, olyan családok, ahol most várják a babát, vagy már van
0-10 éves korú gyermekük 
✔ 35-50 éves párok, családok, akiknek már 10 évnél idősebb gyermekeik vannak és együtt jár a
család rendszeresen utazni, nyaralni
✔ 50 év feletti párok, akik már kettesben tudnak utazni, nyaralni
✔ nagyszülők unokákkal

   A Tisztaságtérkép közönsége, az oldalak látogatói
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Oberling Léna, tisztaságkritikus
vagyok. 
Németországban felépítettem egy
olyan takarító céget, ahol 25
kollégával együtt közel 1000 privát
házat takarítottunk heti
rendszerességgel és emellett
golfklubokat tettünk rendbe
naponta kétszer. 

    Ki áll a Tisztaságtérkép mögött?

Takarító éveim kezdetén rájöttem,
hogy mindenkinek igénye van a
tisztaságra, viszont alig van, aki
tudja, hogy a valódi tisztaság
milyen. Elkezdtem informálódni a
vendéglátóhelyek tisztaságával
kapcsolatos minősítésekről és
szomorúan döbbentem rá, hogy
nincs olyan minősítés, ami leírná
ezt. 

Senki nem tudja, mik a követelmények, amiknek meg kell felelni!

A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület rendszerében is mindössze egyetlenegy sor
utal a tisztaságra: „A tiszta és higiénikus környezet minden kategória alapfeltételeit képezi a
vendéglátóhely teljes területére, valamint az összes berendezési illetve felszerelési tárgyra
vonatkozóan. A COVID-19 vírushelyzet alatt, különleges tisztasági és higiéniai intézkedések
lehetnek érvényben. A jogi követelmények és / vagy a nemzeti jogszabályok betartása e
tekintetben felülbírálhatnak bizonyos HSU kritériumokat.”

De mit értünk alapfeltételek alatt? 
Valójában milyen szempontoknak kell megfelelnie egy vendéglátóhelynek a
tisztaság terén? 
Erről egyetlenegy szó sem esik sehol. 
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Ezt nem hagyhattam annyiban! 
Elkezdtem azon dolgozni, hogy a valódi tisztaság érthető és elérhető minőség legyen.
Takarítói gyakorlatom eredményeit és a tisztasággal kapcsolatos tapasztalataimat
rendszerbe foglaltam, majd ez alapján létrehoztam a “Valóban tiszta” minősítést, melyet
módszertan formájában hivatalosan nyilvántartásba vetettem.

    Ki áll a Tisztaságtérkép mögött?

Olyan tisztaságkritikus vagyok, aki nem csak kritizál, hanem azért dolgozik nap mint nap,
hogy a vendégek a lehető legtöbb helyen megkapják a valódi tisztaság élményét, a
vendéglátó- és szolgáltatóhelyek pedig a magabiztos tudást a valódi tisztaság
megvalósításáról.
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Ennek két módja van:

     Hogyan kerülhetsz fel a Tisztaságtérképre?

      Mutasd meg magad a Tisztaságtérkép felületein! 1.

A "valóban tiszta" minősítés megszerzéséig is lehetőséget kínálok marketing célú
együttműködésekre.
Ha (még) nem vagy tanúsítvány-tulajdonos, ezek a promóciók akkor is segítenek téged, hogy
minél többen megismerjék vendéglátóhelyedet, szolgáltatásodat. A megjelenés a
Tisztaságtérképen, ajánlásaim és kapcsolódó promóciós posztjaim rangot adnak neked is, és
kiemelik az általad vezetett helyet a többi szállás és étterem közül.

Mivel számomra nagyon fontos, hogy csak az igazán igényes helyek
kerülhessenek fel a Tisztaságtérképre, fenntartom magamnak a jogot, hogy
ellenőrizzem a promóciós anyagok megrendelőinek nyilvánosan elérhető
vendégvéleményeit és ez alapján szűrjem - és akár el is utasíthassam - az
oldalamon megjelenési lehetőséget kérőket.

      2.    Szerezd meg a “Valóban tiszta” tanúsítványt és automatikusan
hozzájutsz egy nagy csokor reklám-lehetőséghez!

vagy én keresem meg a tulajdonost és ajánlom fel a minősítés lehetőségét
vagy a tulajdonos pályázik a Tisztaságtérkép honlapján elérhető jelentkezési felületen, 

A "Valóban tiszta” tanúsítványért nem elég jelentkezni és befizetni a minősítési díjat.
Elnyerésének két lehetséges útja van:

                                ami után egy komoly minősítési folyamat veszi kezdetét,
                                és ha mindent valóban rendben találok, akkor adom át a tanúsítványt.

A tanúsítvány egyfajta kitüntetés és egyben biztosíték arra, hogy a vendégek
nyugodtan felkereshetik ezeket a helyeket, hiszen tisztaság és higiénia
szempontjából kiemelkedően magas színvonalat képviselnek. A “Valóban tiszta”
tanúsítvánnyal rendelkező vendéglátóhelyek a minősítéssel egy különlegesen
gazdag PR ajánlathoz is automatikusan hozzájutnak. Ha további információkat
szeretnél erről, itt megtalálod: "valóban tiszta" minősítési folyamat

https://tisztasagterkep.hu/valoban-tiszta-minosites-lepesrol-lepesre/
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csomag alkalmi közösségi
média posztcsomag

havi közösségi média
posztcsomag

blog+ közösségi
média posztcsomag

tartalom

ajánló blogposzt - - 1 db 500 szavas szöveg + 4
kép

bemutatkozó social média
poszt

1 db max. 70 szavas
szöveg+ 1 kép+

vendéglátóhely linkje

4 db max. 70 szavas
szöveg+ 1 kép+

vendéglátóhely linkje

1 db max. 70 szavas
szöveg+ 1 kép+

vendéglátóhely linkje

bemutatkozó hírlevél 1 db 1 db 1 db

megjelenés

Facebook oldal ✔ ✔ ✔

Instagram profil ✔ ✔ ✔

levelezőlista ✔ ✔ ✔

weboldal ✔

ÁR 10 000,00 Ft 29 000,00 Ft 35 000,00 Ft

Leszek az influencered!
Tisztaságkritikusként komoly követőbázissal rendelkezem. 
Olyan véleményvezér vagyok,

Hogyan dolgozhatunk együtt?      

akinek neve a már Rend egy kattintásra program miatt is egybeforrt a megbízható és
valódi tisztaság fogalmával,

akit figyelnek, mert tudják: nem szokott a levegőbe beszélni, 
akire hallgatnak, hiszen évek óta jelen van minden olyan fórumon, ahol a tisztaság a téma.

aki a visszajelzések szerint mindig megalapozott véleményt közöl, érthető és megvalósítható
tanácsokat ad.

Legyünk együttműködő partnerek! 
Válassz posztcsomag-ajánlataim közül: 

Ha én mutatom be vendéglátóhelyedet, szolgáltatásodat, különleges ajánlataidat, biztos
lehetsz benne, hogy egyedi promóciós anyagot kapsz, mely sokakhoz eljut és megszólítja a
célközönségedet. 
Újdonságaidat, programjaidat személyes stílusomat, szakértelmemet és hitelességemet latba
vetve népszerűsítem.

Kérd kapcsolódó egyedi ajánlatomat hello@tisztasagterkep.hu e-mail címen!

MEGRENDELŐLAP ITT

https://tisztasagterkep.hu/mediaajanlat-fuzet/
https://tisztasagterkep.hu/mediaajanlat-fuzet/
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A blogcikkekhez, social média posztokhoz és levelekhez a szövegezést mi készítjük (ehhez
telefonon és/vagy e-mailben egyeztetés szükséges), a képanyagot tőled várjuk.
A Tisztaságtérképen a vendéglátóhelyek csak saját reklámot jelenthetnek meg.
Amennyiben más fajta promóciós együttműködésre van igényed, keress és egyeztessünk
róla! 

Hogyan dolgozhatunk együtt?      

A szükséges nyersanyagok formátuma:
·    a képeknél JPG, nagy felbontású, minimum 300 dpi
·    Szöveges anyagnál word dokumentum
·    Logónál vektoros formátum

Mit nyersz, ha a Tisztaságtérkép média felületeit használod?

✔ reklámfelületet: ajánlom vendéglátóhelyedet, szolgáltatásodat, amit így sokkal több
tisztaságra vágyó ember megismer majd,
✔ PR felületeinken megjelentetheted az aktualitásokat, amivel több visszatérő, minőségi
vendéged lesz,
✔ folyamatosan dolgozom azon, hogy a Tisztaságtérkép oldal minél több online és offline
médiumban megjelenjen, ezáltal az ott szereplő shelyek és szolgáltatók is nagyobb
nyilvánosságot kapjanak



Malek Ádám 
allergénmentes szálláshely specialista

"Igaz a mondás, hogy jó munkát jó szerszámmal lehet végezni.
Ez a takarításnál is így van. Nem mindegy, hogy milyen eszközökkel, szerekkel, praktikákkal,
segítséggel tudjuk otthonainkat, közületeket, irodákat, szállást nyújtó intézményeket tisztán
és higiénikusan tartani. A nagy takarítási tapasztalattal rendelkező Oberling Léna és a nagy
múltú Vorwerk magyarországi képviseletének együttműködésével, rövid idő alatt, tartós
tisztaságú környezetet tudunk biztosítani."

 Akikkel már együtt dolgozunk
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Kovács-Mitter Szilvia 
utazási tanácsadó

"A Minett tulajdonosaként most a kezdeti lépéseknél támogatom az utazókat, és kreatív
trükkök, praktikus holmik és gyakorlatias tudnivalók tömkelegével segítek abban, hogy a
pakolás – és így maga a készülődés is – stresszmentes legyen."



Hiszek abban, hogy létezik tiszta szálloda, étterem, kávézó, cukrászda, kirándulóhely és még
nyilvános vécé is! 

Célom, hogy ajánlásaim, minősítési rendszerem által és szakmai segítségemmel minden
tulajdonos és működtető elérhesse a valódi tisztaság szintjét. 
Tudom, hogy a jó példa ragadós, és ezt tapasztalva a vendégek is oda fognak figyelni arra,
hogy milyen állapotokat hagynak távozáskor maguk után.

Hogyan lesz jobb a világ a Tisztaságtérkép által?   

www.tisztasagterkep.hu

Nálam minden helyre azonos szabályok vonatkoznak, tudatosan figyelek arra,
hogy ugyanolyan kritériumrendszer alapján értékeljek akár kicsi, akár nagy, akár
ismeretlen, akár ismert vendéglátóhelyet.
Azért dolgozom, hogy a Tisztaságtérkép és a “Valóban tiszta” minősítés
rendszere korrekten működjön és általa a tulajdonosok és a vendégek olyan
értéket kapjanak, amiben bízhatnak és amire támaszkodhatnak.

Egy tisztább világért dolgozom. Csatlakozz hozzám te is!

Remélem, hamarosan személyesen is találkozunk,
Oberling Léna

www.tisztasagterkep.hu
hello@tisztasagterkep.hu
+36-70-670-1826


