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Bélyegtájékoztató
INNOVÁCIÓS MEGOLDÁSOK 2016: SENDER!
Személyes képeslap egy kattintással!

A Magyar Posta szelvényes forgalmi bélyegen népszerűsíti a 2016ban bevezetett, SENDER! elnevezésű e-képeslap szolgáltatását. Az
Üzenet bélyegem IV. – Belföld35 forgalmi bélyeghez kapcsolódó
szelvényen a szolgáltatást ismertető grafikai montázs, valamint
annak logója látható. A bélyegszelvény, a boríték és a bélyegző
Csorba Gergely, a bélyegkép pedig Benedek Imre tervezőművész
tervei alapján a Pénzjegynyomda Zrt.-ben készült. Az újdonság
október 7-től vásárolható meg a készlet függvényében az elsőnapi
postákon, valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta
internetes áruházából is.
A Magyar Posta legújabb alkalmazása, az Android és iOS platformokon is
elérhető Sender! képeslapküldő applikáció, amellyel gyönyörű, profi minőségű,
egyedi képeslapokat készíthetünk percek alatt, pár gombnyomással. A könnyen
kezelhető
alkalmazás
célja,
hogy
a
képeslapküldés
hagyományát
visszacsempéssze modern, rohanó világunkba, s néhány kattintással elérhetővé
tegye bárki számára.
Ehhez nem kell mást tennünk, csak letölteni az alkalmazást, a rendelkezésre álló
keretekbe és sablonokba beilleszteni néhány jól sikerült fotót, a Sender!
segítségével megszerkeszteni a képeslapot, majd megadni a címzettet,
címzetteket. Természetesen üzenetet is küldhetünk a képeslappal együtt
szeretteinknek, ismerőseinknek.
A Magyar Posta ezt követően kézbesíti a kiváló minőségű papírra nyomtatott,
fényes fóliával bevont képeslapot. A képeslap gyártásának és kézbesítésének
árát bankkártyás fizetési tranzakcióval – az applikáción keresztül – egyszerűen
kifizethetjük.
Képeslapunkat számos kreatív sablonnal, ötletes szűrővel, egyedi fotóeffekttel,
valamint folyamatosan bővülő matricakészlettel színesíthetjük. Emellett témától
függően – legyen szó születésnapról, ünnepekről, vagy más különleges
eseményekről – több üdvözlőlap-sablon is rendelkezésre áll, hogy minél
személyre szabottabb legyen az üdvözlet. (Forrás: posta.hu/sender)

SENDER!:
Megrendelési kód:
2016470010031 (bélyeg)
2016470060032 (FDC)
2016471040031 (ív)
Megjelenés: 2016. október 7.
Névérték: Belföld (Belföldi nem
elsőbbségi szabvány levél,
megjelenéskor 115 Ft)
Nyomdai eljárás: ofszet
Példányszám: 5.000 db ív (35 db
bélyeg/ív)
Perforálási méret:
18 x 25,2 mm (bélyeg), 36,25 x 25,2
mm (szelvény)
Papírfajta: enyvezett bélyegpapír
Gyártó: Pénzjegynyomda Zrt.
Tervezőművész: Benedek Imre
(bélyeg); Csorba Gergely (szelvény,
boríték, bélyegző)
Önállóan a szelvény levélpostai
küldemények bérmentesítésére
nem használható!

INFORMÁCIÓ: Tel: (+36 1) 76 77 329 ▪ belyeg@posta.hu
RENDELÉS: Tel: (+36 1) 76 77 173 ▪ Fax: (+36 1) 28 81 522 ▪ philately@posta.hu ▪ www.posta.hu

