
 

 

Budapest, 2014. május 30.   

Vodafone Red-esként félárú jeggyel és egyéjszakás túlélő csomaggal lehet bulizni a Budapest 

Essentials  fesztiválon 

Óriási fesztiválhelyszínné változik Budapest. A Vodafone a Redes ügyfelei számára a korlátlan 

törődést a Budapest Essentials városi fesztiválra is kiterjeszti! 

A Red előfizetők bő 50 százalékos kedvezménnyel, mindössze 7 500 forintért vehetik meg a bérletet, 

amellyel számtalan budapesti élvonalbeli szórakozóhelyre, étterembe látogathatnak el és egyéb 

különleges programokon is részt vehetnek.  

A belépőjegy minden koncertre, bulira és kapcsolódó városi programra érvényes. A bérlethez emellett 

jár egy 50 százalékos kedvezményt biztosító kupon budapesti a Gourmet Fesztiválra, valamint egy 

másik kupon, amit vagy a Hop-On Hop-Off Giraffe járatán, vagy a Budapesti Állat – és Növénykertben, 

vagy pedig valamelyik budapesti gyógyfürdőben lehet felhasználni. 

A fesztivál ideje alatt a Vodafone „élő Hotspotjai” a várost járva mifi készülék segítségével 2-3 méteres 

körzetben ingyenes internet elérést biztosítanak a fesztiválozóknak.   

A bulizók felkereshetik a Vodafone „alaptáborait” például a Gozsdu Udvarban, az Erzsébet téren, vagy 

a Március 15. téren, ahol a hosszúra nyúló éjszaka közben és után is hasznos dolgokból – például mini 

fogkeféből és fogkrémből, valamint instant kávéból - álló túlélőcsomagot kaphatnak.  

A Budapest Essentials fesztiválon több mint 50 DJ és zenekar lép fel, a résztvevő klubok száma 

meghaladja a húszat, míg a kedvezményeket kínáló éttermek száma 50 fölött van.  

A Vodafone videót és fotókat is készít a fesztiválról és a felvételeket fesztivál hírek formájában 

reggelente megosztja a közösségi oldalán. 

A Redes ügyfelek jegyigényléseit a Red Asszisztensek a kiemelt ügyfélszolgálati csatornán fogadják 

és kezelik.  

 

A Vodafone-ról 

http://budapestessentials.com/
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
https://www.facebook.com/vodafonehungary?fref=ts
http://www.vodafone.hu/lakossagi/telefonok-tarifak/tarifak/red/asszisztens


A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 30 országában van jelen és 

további 50 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 409 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone 

teljes körű mobil telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt. A Vodafone 

Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését.  

A Vodafone Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, 

mobilinternetes és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.  
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