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307 számú Ceglédi Horgász Egyesület részére 

 

Tisztelt Horváth Szabolcs, Elnök Úr! 

 

Engedje meg, hogy levelemben tájékoztassam a The Best Fishing Kft. által 2014-ben indított horgászegyesületi 

akciónkról. 

 

Cégünk a The Best Fishing kft. Magyarország legnagyobb internetes horgászáruháza. Közel 30.000 horgász, 

hajózási és vízi sport termékeket forgalmazunk a világ legnagyobb gyártóitól: Shimano, Daiwa, Ryobi, Penn, 

Abu Garcia, Trabucco, Spro stb. 

 

Célunk, hogy a magyarországi horgászok számára minél elérhetőbbé és költségtakarékosabbá tegyük a 

horgászfelszerelések vásárlását, esetleg úgy, hogy azok az egyesületek is profitáljanak a tagjaik vásárlásaiból, 

akik az állami jegyet vagy területi jegyet biztosítják a horgászok számára. 

 

Ezért meghirdetjük a „Legyen olcsóbb a horgászat!!!! Rezsi csökkentés a horgászatban!” című 

akciónkat. 

 

Az akció lényege, hogy a horgász egyesületek tagjainak, amennyiben regisztrálnak a www.bestfishing.hu 

internetes horgászáruházunkban, beállítjuk 10% kedvezményt, amelyet minden termék vásárlása esetén igénybe 

vehet. A 10% kedvezményből 5% kedvezményt a vásárláskor azonnal igénybe vehet a horgász, ami megjelenik 

a vásárláskor keletkezett számlán.  

 

A további 5% kedvezményt a horgász egyesület veheti igénybe, amit a tagok érdekében az egyesület 

szerződésben vállalt kötelezettséggel csak halasításra költhet. 

 

Az elszámolások alapját a regisztrált egyesületi tagok vásárlása után keletkezett számlák alapján az egyesület 

által kijelölt személlyel közösen végeznénk 3 havonta. 

 

A vásárlások által keletkezett 5% kedvezményt 2015 január 31 –ig a The Best Fishing Kft. átutalja az egyesület 

számlájára, amennyiben az egyesület tudja igazolni, hogy plusz halasítást hajtott végre abban az összegben, 

amiben a The Best Fishing Kft.-vel megegyezett. 

 

„Legyen olcsóbb a horgászat!!!! Rezsi csökkentés a horgászatban!” és fogjanak több halat a 

horgászok!!! 

Szeretnénk előre tájékoztatni, hogy a kedvezmények nem vonatkoznak, az éppen akciós termékekre! 
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Továbbá csak az egyesület tagjai számára (nem országos tehát egyesület specifikus), 3 havonta az egyesület 

által egyeztetett termékkörökben (pl. pergető orsó, monofil zsinór, tokok, botok, táskák, stb.) speciális akciókat 

adunk, amiről külön hírlevelekben tájékoztatjuk az egyesület tagjait. 

 

Várom pozitív visszajelzését és kérdéseivel, javaslataival, kérem keressen a lenti elérhetőségeimen! 

 

 

Üdvözlettel: 
 

 

 

Budapest, 2014-01-10 

 
Lipták Károly 
The Best Fishing Kft. 
telefon: 06 20 9 447 011 

skype: liptak.karoly.1 

Web: www.bestfishing.hu 

Email: bestfishing@bestfishing.hu 

Budapest iroda: 1195 Budapest, Vas Gereben u.4/E 

Tiszafüred üzlet: 5358 Tiszafüred-Örvény, Füredi u.68 

 

http://www.bestfishing.hu/
mailto:bestfishing@bestfishing.hu

