Minden, amit a
Bohém Prémium VIP-tagságról
tudni kell…
további részletek az exkluzív Bohém VIP-portálon:
www.bohemragtime.com/vip/
Mi van a Prémium VIP-csomagodban?
• névreszóló VIP-kártya, egyedi tagsági számmal
• exkluzív Bohém JazzMagazin, kéthavonta
• ingyenes belépés az ÖSSZES Bohém-koncertre
• kedvezményes belépés plusz 4 fő részére a kiemelt Bohém-koncertekre
• 1 db ajándék Bohém-CD (a VIP-tag választja)
• 1 db ajándék Bohém DVD (a VIP-tag választja)
• 1 db ajándék Bohém-póló (a VIP-tag választja)
• 50% kedvezmény a BohémÖsszesből
• 25% kedvezmény a BohémJazzbutik és a Bohém Webáruház összes Bohémkiadványából
• Bohém-koncert 50% kedvezménnyel a VIP-tag házi magánkoncertjén
• számos exkluzív ajándék, kedvezmény és meglepetés
A Prémium VIP-tagság egyéves időtartamú, a belépéstől számított egy naptári év az érvényesség. Mivel a
Bohém-ügyeket a Kecskeméti Jazz Alapítvány intézi, ezért a VIP-tagság az alapítvány alapító okiratában
foglaltaknak megfelelően az alapítványhoz támogatással történő külső csatlakozást jelent. Mivel alapítványi
támogatásról van szó, az összegnek nincs ÁFA-tartalma, céges támogatás esetén költségként nem
számolható el. Költség: 48.750 Ft, értéke kihasználástól függően: akár 300.000 Ft
A VIP-tagokkal való kommunikáció elsősorban az email. Ezért különösen fontos, hogy email-postafiókod
érvényes legyen, ha megváltozna a címed, a levelekben található adatmódosító link segítségével időben
javítsd adataidat. Kérünk, hogy elsősorban Te is emailen írj, kérj, kérdezz! Természetesen hívhatsz is
nyugodtan, felvesszük a telefont J

Elérhetőségek:
Kecskeméti Jazz Alapítvány, 6001 Kecskemét, Pf. 652.
Bohém-VIP e-mail: vip@bohemragtime.com
Mobil: 20/336-4620 (Bohém Ügyfélszolgálat), 20/960-7169 (Ittzés Tamás)

Részletes magyarázat:
névreszóló VIP-kártya, egyedi tagsági számmal
Névjegynagyságú műanyag kártya Bohém-VIP feliratú nyakbaakasztóval, melyet előzetes egyeztetés után
postán, vagy személyesen kapsz meg. Ezen neved, tagsági számod szerepel, tagságod lejáratának dátuma,
valamint magyarul és angolul az, hogy mire érvényes a kártya. A kártya átruházható, nem tulajdonosa, hanem
felmutatója kap kedvezményt. (Ez elsősorban a Bohém Jazzbutikban való vásárláskor és egyéb
kedvezmények igénybevételénél lényeges, a koncertekre szigorú számadással többnyire VIP-jegyet kapsz
majd, viszont a tagsági számod alapján azonosíthatod magad pl. a Bohém Webáruház online felületén.)
exkluzív Bohém JazzMagazin – értéke: 5.000 Ft
Az ország egyetlen szakmai klasszikus jazz magazinja, kéthavonta, megjelenés minden páros hónap közepén.
8 állandó szerző (zenészek, szakírók) rovataival, akik gyakorlatilag lefedik a magyar klasszikus jazz szakmát.

Nyelvezete nem szakmai, kifejezetten a laikus jazzkedvelőknek szól, elsődleges célja egyfajta beavatás a jazz
világába. 16 A/4-es oldalon, fekete-fehérben. A VIP-tagoknak postázzuk a nyomtatott változatot is, de pdf-ben
is letöltheted a lapszámokat.
ingyenes belépés az ÖSSZES Bohém-koncertre – értéke (kihasználástól függően kb.): 0-50.000 Ft
Minden Bohém-koncertre érvényes, ezekről előzetesen emailt is küldünk. A Kecskeméti Jazz Alapítvány által
szervezett koncerteknél és a kecskeméti klubok esetében garantáljuk az összes Prémium VIP-tagnak a
belépést, más szervezők által rendezett koncerteknél előfordulhat, hogy limitálnunk kell az ingyenes VIP-helyek
számát, ilyenkor biztonság kedvéért előzetes foglalás szükséges. Ezt minden esetben a Bohém
Ügyfélszolgálat bonyolítja, sosem a rendező helyszín! (Hiszen elképzelhető olyan eset is, amikor mi vesszük
meg a VIP-eseknek fenntartott helyet, s adjuk át Neked ingyen.) Helyre szóló jegyes koncert esetében jelezned
kell, hogy a VIP-jegy mellé hány fizetős jegyre van szükséged, hogy tudjuk biztosítani az egymás melletti
székeket. Az ingyenes belépést külföldi koncertek esetén is biztosítjuk, ezekről előzetesen feltétlenül egyeztess
velünk! Ha véletlenül előzetes egyeztetés nélkül jössz el egy Bohém-koncertre (akár itthon, akár külföldön),
ahol az ingyenes létszám nem limitált ill. beleférsz még a keretbe, s a szervezők a VIP-kártyán lévő információk
ellenére nem akarnak beengedni, nyugodtan válts belépőt, utólag visszatérítjük az árát!
kedvezményes belépés a kiemelt Bohém-koncertekre – értéke (kihasználástól függően kb.): 0-20.000 Ft
Kiemelt koncertnek a Kecskeméti Jazz Alapítvány által szervezett nagyobb megmozdulások számítanak,
elsősorban a Nemzetközi Bohém Ragtime & Jazz Fesztivál. Ezekre meghatározott kedvezménnyel (a Bohém
Fesztivál esetén féláron) rendelhetsz jegyet ill. bérletet családod, barátaid részére (Iegfeljebb 4 fő). Az
alkalmakról emailben mindig időben tájékoztatást kapsz. Előfordulhat, hogy a VIP-helyek száma limitált, de
legalábbis időhöz van kötve a kedvezményes belépők rendelése, ezért kérjük, ne hagyd az utolsó pillanatra a
kedvezmény kihasználását!
1 db ajándék Bohém-CD – értéke: 4.000 Ft
Kiválaszthatsz egy CD-t a Bohém JazzButik aktuális kínálatából. VIP-tagságod kezdetétől számított néhány
héten belül megkapod.
1 db ajándék Bohém-DVD (a VIP-tag választja) – értéke: 4.000 Ft
Kiválaszthatsz egy DVD-t a Bohém JazzButik aktuális kínálatából. VIP-tagságod kezdetétől számított néhány
héten belül megkapod.
1 db ajándék Bohém-póló (a VIP-tag választja) – értéke: 2.000-2.500 Ft
Kiválaszthatsz egy pólót a Bohém Jazzbutik aktuális kínálatából. VIP-tagságod kezdetétől számított néhány
héten belül megkapod.
50% kedvezmény a BohémÖsszesből – értéke (kihasználástól függően kb.): 0-12.500 Ft
A 12 CD-ből álló, 260 felvételt tartalmazó dobozos jubileumi Bohém-kiadványt 25 ezer Ft helyett 12.500 Ft-ért
vásárolhatod meg. Személyesen Bohém-koncerten vagy emailes, telefonos megrendeléssel, illetve a Bohém
Webáruházban. A kedvezmény VIP-tagságod teljes időtartama alatt él, egy dobozra érvényes.
25% kedvezmény a BohémJazzButik összes kiadványából – értéke (kihasználástól függően kb.): 0-10.000 Ft
A kedvezmény minden Bohém-lemezre ill. a Kecskeméti Jazz Alapítvány mint kiadó „hatáskörébe” tartozó CDre, DVD-re, kottára és könyvre vonatkozik. A Bohém Jazzbutik kínálatának bővülése (pl. más zenekarok CDinek bevonása) következtében előfordulhat, hogy a kedvezményes körbe nem tartozó árut is találsz nálunk. A
kedvezmény VIP-tagságod teljes időtartama alatt él, darab- és példányszámtól független. A kedvezmény
természetesen koncerten való személyes vásárláskor is érvényes. A Bohém Webáruházban való vásárláskor
be kell jelentkezned, alaphelyzetben felhasználóneved a VIP-tagként megadott email-címed, a jelszód pedig a
VIP-kártyádon található tagsági számod.
Bohém-koncert 50% kedvezménnyel a VIP-tag házi magánkoncertjén – értéke: 0-150.000 Ft
A Bohém Portálon található publikált fellépti díjunk 50%-áért játszunk saját magánrendezvényeden
(születésnap, házikoncert, party stb.). Nem használható fel céges rendezvény és nyilvánosan meghirdetett
és/vagy belépődíjas rendezvény esetén. Innen töltheted le a teljes árlistát:
http://www.bohemragtime.com/upload/bohem-offer-vip.pdf
Az időpontegyeztetés nehézségei miatt minél előbb érdeklődj, ha ki szeretnéd használni ezt a lehetőséget!
számos exkluzív ajándék, kedvezmény és meglepetés – értéke (kihasználástól függően kb.): 0-30.000 Ft
Egyedi kedvezményeket kapsz majd tagságod alatt kiadványok, plusz koncertbelépők vásárlása esetén. Csak
VIP-tagok számára teszünk elérhetővé bizonyos videókat, s tervezzük csak VIP-tagoknak elérhető programok
(vacsora, főpróba, nyilvános Bohém-próba stb.) szervezését is, ezekről (mint minden egyéb aktualitásról)
emailben kapsz majd értesítést.

