Oferta wpisu na portalu Agroturystyczny24.pl
Naszym celem jest poprawa występującego anachronizmu
marketingu turystyki wiejskiej. Wspieramy postęp tego rodzaju
turystyki poprzez skatalogowanie i przystępne podanie
informacji o obiektach agroturystycznych i usług im
towarzyszących.

Najlepsza reklama Twojego obiektu w Internecie!
Korzyści z reklamy na naszym portalu:
•

Portal jest w trzech językach, więc także turyści zagraniczni dostrzegą Twój obiekt .

•

Promujemy się także na wyszukiwarkach zagranicznych - TYLKO REKLAMA U NAS PRZYCIĄGNIE KLIENTÓW
ZAGRANICZNYCH

•

Przystępna szata graficzna, zwięzłe opisy - właściwej promocja Twojego obiektu.

•

Opis atrakcji turystycznych, lokalnych obiektów kulturalnych - całościowa obsługa klienta.

•

Masz witrynę internetową obiektu - DZIĘKI NAM KLIENT ZNAJDZIE TWOJĄ STRONĘ.

•

Możliwość zaprezentowania dokładnie tego, co oferuje Twój obiekt klientom.

•

Doskonała efektywność kosztowa – opłata roczna daje wyśmienite rezultaty w postaci nowych klientów.

•

Współpracujemy z portalami społecznościowymi: Blip, Twitter, Facebook, Nasza-klasa. Każdy nasz znajomy dostrzeże, że
dodałeś obiekt do portalu.

•

Jesteśmy obecni w 500 katalogach stron, wyświetlamy się na pierwszej stronie w wyszukiwarce Google, ciągle doskonalimy
portal!

Pozycje serwisu w wyszukiwarkach internetowych
Portal Agroturystyczny24.pl pozycjonuje się na pierwszej stronie w wyszukiwarkach internetowych po frazach:
–

Gospodarstwa agroturystyczne!

–

Oferty agroturystyczne!

–

–
–
–
–

Agroturystyka!

–

Noclegi na wsi!

–

Pokoje na wsi!
Wypoczynek na wsi!

Portal agroturystyczny!

Wykaz gospodarstw agroturystycznych!

Wyszukiwarka gospodarstw agroturystycznych!
–

Baza gospodarstw agroturystycznych!

Ponadto serwis pozycjonuje się po frazach regionalnych:
np. Agroturystyka Zakopane,

–
–
–
–
–

np. Agroturystyka Tatry,
np. Agroturystyka Sudety,
np. Agroturystyka Jabłonka,

np. Agroturystyka Dolnośląskie,
itd.

Opłaty za wpis na portalu
PAKIET MEDIUM

149 zł

•

Nazwa obiektu

•

Opis obiektu (2 000 znaków)

•

Dane teleadresowe

•

Szczegółowy cennik

•

Pakiet 10 zdjęć

•

Zestaw fraz kluczowych

•

Przekierowania na stronę www i e-mail

•

Wpis w trzech językach

•

Mapka geolokalizacyjna

PAKIET PREMIUM

299 zł

•

Nazwa obiektu

•

Opis obiektu (3 000 znaków)

•

Dane teleadresowe

•

Szczegółowy cennik

•

Pakiet 20 zdjęć

•

Zestaw fraz kluczowych

•

Przekierowania na stronę www i adres e-mail

•

Wpis w trzech językach

•

Mapka geolokalizacyjna

•

Wyróżnienie obiektu w:
▪

województwie

▪

branży

▪

regionie

•

Wpis na stronie głównej przez okres 3 miesięcy

•

Reklama video!

(cena za 12 miesięcy publikacji)

