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A koncepció
A kezdeményezés megálmodója a VMSZ - nemzetközi mintákat tanulmányozva - létrehozott egy olyan biztonsági rendszert,
melynek keretében a kikötőkben és egyéb vízközeli közterületeken, a sétányok és a mólók frekventált részein mentőmellény
állványokat állít fel. Ezekre a speciálisan kialakított „térszobrokra” gyermekek számára elvehető, használható, majd a használat végeztével visszahelyezendő mentőmellényeket helyez ki.

Miért?
Mert a VMSZ hisz abban, hogy a vízi balesetek megelőzhetőek!

Hogyan vehet részt Ön is?
Az állvány kialakítása lehetővé teszi 12 db gyerek mentőmellény kihelyezését, fénytől és csapadéktól védve, jól szellőzve. Az
állvány belső palástja könnyen értelmezhető, rajzos formában tájékoztat a használatról. A tartószerkezet egy mentőmellényt
formáz, színe és alakja már messziről észrevehetően kiemelkedik a környezetéből. Figyelemfelkeltő, mint egy felkiáltójel.

Az állvány külső palástján
meg tudjuk jeleníteni az Önök logóját.
Az Önökét, akik összefognak velünk azért, hogy az úszni nem tudó gyermekek
biztonsága érdekében minél több vízközeli helyen kerüljön kihelyezésre a mentőmellény állvány.

Lássuk a számokat!
Az állvány beszerzési ára
1 db állvány gyártása esetén (fémváz+szobrász munka)
Mentőmellények ára (12 db gyermek méretű)
Szállítás és telepítés (a Balaton körzetében)

Nettó árak
720 000 Ft
96 000 Ft
200 000 Ft
1 016 000 Ft

Az állvány továbbiakban történő karbantartását az ár nem tartalmazza.

Célunk
hogy ez az egyedileg formatervezett mentőmellény állvány,
amely jó minőségű anyagokból, magas színvonalon kivitelezett, az Európai Unió minőségi
követelményeinek megfelelően előállított magyar termék minél több hazai vízparton megtalálható legyen.

Nézzünk egy példát:
Statisztikai adatok is alátámasztják, hogy évről évre emelkedik a főszezonban
Balatonra látogatók száma. Rengetegen utaznak nyáron a magyar tengerhez,
hogy ott töltsék el rövidebb, vagy hosszabb szabadságukat. A Balatonra érkező nyaralóvendégek jelentős részét kisgyermekes családok teszik ki. Legyen
szó akár fürdőzésről, vitorlázásról, vagy vízibiciklizésről, az állványról szabadon
elvehető és használható mentőmellény biztonságot nyújt kiskorú viselőjének.
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Az állványra kihelyezett
mentőmellények - melyek egyedi tervezésűek, bevizsgáltak
és minden gyerekméretben megtalálhatóak - szabadon igénybe vehetőek.
A mellények egyedi színűek, ezzel kiküszöbölhetőek a lopások.

Tegyen Ön is azért,
hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava!

A kép csak minta. A fotón látható metőmellények nem azonosak a mentőmellényállványon található gyermek mentőmellényekkel.

Íme, ahová eljuthatunk!

