OFERTA
REKLAMOWA
DLA MAŁOPOLSKICH OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH

Portal odkryjmalopolske.pl to funkcjonujący już od
ponad roku serwis informacyjno – turystyczny,
ukazujący bogactwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski.
Działalność portalu koncentruje się na:
upowszechnianiu wiedzy o atrakcjach turystycznych Małopolski
w szczególności tych mniej znanych,
budowaniu bazy obiektów turystycznych na terenie województwa,
promowaniu najciekawszych wydarzeń kulturalnych, sportowych,
turystycznych i religijnych,
prezentowaniu najważniejszych wiadomości turystycznych z Małopolski,
ukazywaniu bogactwa przyrodniczo- kulturowego przez fotografię,
skupianiu miłośników regionu poprzez forum, strony społecznościowe
oraz konkursy.
Prowadząc portal odkryjmalopolske.pl stawiamy na ciekawe i rzetelnie pisane
artykuły. Materiały opatrujemy ładnymi zdjęciami oraz w miarę możliwości
filmami czy zyskującymi ostatnio na popularności panoramami sferycznymi.
Dzięki tym zabiegom teksty są bardzo atrakcyjne dla odbiorców, a popularność
portalu nieustannie wzrasta (ok. 20 tysięcy odsłon miesięcznie).
Czy wiesz, że Małopolskę w 2012 r odwiedziło 9,1 mln turystów (w
tym 6,6 mln krajowych i blisko, 5 mln zagranicznych)!
Nasz portal nieustannie się rozwija. Dlatego też oferujemy Państwu kilka usług
mających na celu promocję Państwa obiektu.
Najważniejszą z nich jest wpis do katalogu obiektów noclegowych na
portalu.
Standardowy wpis obejmuje:
-

opis obiektu,
dane kontaktowe: adres, telefon, email, stronę www, ceny,
zdjęcia (1-2 w tekście) do 7 w galerii po prawej stronie,
panoramę Google Street View (o ile to możliwe)
atrakcyjny i spersonalizowany adres: www.odkryjmalopolske.pl/nazwa

Przykład wpisu: www.odkryjmalopolske.pl/przy-strumyku-zakopane.html

Pokaż się miłośnikom Małopolski!
Na naszym portalu oferujemy jednak coś więcej niż tylko wpis do katalogu.
Portal odwiedzają tysiące osób zainteresowanych Małopolską, którzy odkrywają
jej piękno. Dajemy niepowtarzalną okazję by zaprezentować swój hotel,
pensjonat, czy kwaterę obok artykułów na temat pobliskich atrakcji
turystycznych. Ta forma reklamy kontekstowej sprawia, że zaproponujemy
Państwa usługi szukającym informacji o atrakcjach turystycznych w okolicy.
To nie wszystko. Na stronie opublikujemy też artykuł opisujący Państwa obiekt,
czy okoliczne atrakcje, o których mało kto wie.
Organizujesz ogniska, kuligi, Sylwestra? Masz specjalną promocję? Daj
się zauważyć!
Portal odkryjmalopolske.pl informuje również o bieżących wydarzeniach z
Małopolski. W kalendarium lub najnowszych informacja możemy umieszczać
informacje o organizowanych przez Państwa wydarzeniach, promocjach, czy
ofertach specjalnych.
Jeżeli chciałbyś mieć pewność, że zdjęcia Twojego obiektu noclegowego będą
wydobywać jego prawdziwe piękno oraz dobrze prezentować się na naszym
portalu, który szczególny nacisk kładzie na jakość fotografii to również nie
problem. Możemy sami profesjonalnie sfotografować opisywany obiekt (bez
znaków wodnych i wyłączności na użycie zdjęć, co jest dzisiaj rzadkością). A
wszystko w śmiesznie niskiej cenie.

Masz pytania? Interesuje Cię nasza oferta? A może czegoś Ci w niej
brakuje?
Skontaktuj się z nami!
redakacja@odkryjmalopolske.pl
Numery telefonów: 512 003 235
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odkryjmalopolske@gmail.com

