OFERTA KATALOGU “WYPOCZYNEK W POLSCE”
edycja wiosna/lato 2012

WPROWADZENIE
Katalog “Wypoczynek w Polsce” to półrocznik wydawany od 2007 roku na największe targi turystyczne w Polsce.
W katalogu znajdują się obiekty z różnych zakątków Polski, od mniejszych ośrodków turystycznych po większe
hotele i zamki. Wszystkie mają wspólną cechę - ciekawą ofertę zapewniającą udany wypoczynek wraz z mnóstwem
atrakcji. Zawartość merytoryczna katalogu jest odpowiedzią na stale rosnące zainteresowanie ze strony klientów
do których dociera “Wypoczynek w Polsce”. Katalog “Wypoczynek w Polsce” adresujemy do:
-

ludzi szukających ciekawych ofert oraz wyjątkowych propozycji na wyjazd weekendowy, urlop, wypoczynek w Polsce
ludzi korzystających z ofert wellness & spa
rodzin z dziećmi
biur podróży oraz agencji turystycznych z terenu Polski oraz Europy
agencji eventowych oraz organizatorów konferencji

W celu zwiększenia atrakcyjności oferty oraz poszerzenia kanałów dystrybucji katalogu, od najbliższego wydania
(wiosna/lato 2012) wprowadziliśmy szereg zmian takich jak:
- zmieniliśmy szatę graficzną katalogu
- wprowadziliśmy nowy layout karty prezentacyjnej z możliwością zamieszczenia ofert wypoczynku organizowanego
przez Państwa
- wprowadzamy 4 wersje językowe katalogu (polski, niemiecki, angielski, rosyjski - wersja interaktywna)
- wprowadzamy innowacyjną formę prezentacji w postaci katalogu interaktywnego
Wersja interaktywna katalogu - ebook, jest nowoczesną formą prezentacji oferty, która pozwala m.in.. na: umieszczanie
plików multimedialnych w prezentacji, linków z prezentacji do stron WWW, podzieleniem się ofertą przez Facebook lub
Tweeter, czy też przesłaniem oferty do znajomego. Interakcja w katalogu pozwala również na prowadzenie notatek oraz
wydruk lub zoom dowolnej reklamy. Ważną opcją jest również dostęp do statystyk konkretnej prezentacji. Dodatkowo
katalog jest czytelny na większości urządzeń mobilnych. Dzięki wersji interaktywnej katalogu z wersją drukowaną
posiadamy o wiele większe możliwości dystrybucji i promocji katalogu.
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DYSTRYBUCJA I PROMOCJA KATALOGU
-

Dystrybucja drukowanego katalogu na targach turystycznych: GLOB w Katowicach oraz LATO w Warszawie
Bezpłatna wysyłka drukowanego katalogu do wybranych współpracujących agencji turystycznych
Bezpłatna dystrybucja katalogu w wybranych salonach prasowych
Mailing interaktywnej wersji katalogu do 15000 biur turystycznych oraz biur podróży w Polsce i Europie
Mailing interaktywnej wersji katalogu do 2000 firm eventowych oraz organizujących konferencje i szkolenia
Kampania promocyjna wśród użytkowników portali turystycznych o tematyce turystyka, podróży,
Wellness&SPA oraz wypoczynku
- Kampanie promocyjne katalogu poprzez Social Media
- Kampania promocyjna w portalach branżowych

CENNIK KATALOGU “WYPOCZYNEK W POLSCE”
Strona formatu A4 - prezentacja obiektu - 210x297 mm
Strona formatu A4x2 - prezentacja obiektu wraz z ofertami wypoczynku - 420x297 mm
Połowa strony formatu A4 - 210x148,5 mm
Strona formatu A4 - 210x297 mm
Strona formatu A4x2 - rozkładówka - 420x297mm
W cenie reklamy oferujemy:
- reklamę w wydaniu interaktywnym katalogu
- reklamę w wydaniu drukowanym katalogu
- półroczną prezentację obiektu w portalu
www.e-wypoczynek.com.pl
- półroczną prezentację ofert wypoczynku obiektu
w portalu www.e-wypoczynek.com.pl
- kolportaż dodatkowych materiałów reklamowych
podczas targów turystycznych
- płatność za reklamę w dwóch ratach;50% po
podpisaniu zamówienia/50% po wydaniu katalogu

INFORMACJE DODATKOWE
Format: A4
Papier: okładka: kreda 300g / środek: kreda 150g
Kolorystyka: 4+4
Oprawa: klejona
Uszlachetnienie okładki: folia mat
Nakład: 7000 szt

- 1300,00 zł
- 2400,00 zł
- 1000,00 zł
- 2000,00 zł
- 3000,00 zł
Ceny reklam (PLN +

X

780,00 zł
1440,00 zł
600,00 zł
1200,00 zł
1800,00 zł
VAT 23%)

OFERTA PORTALU “WYPOCZYNEK W POLSCE”

“WYPOCZYNEK W POLSCE” W SIECI
www.e-wypoczynek.com.pl www.e-wypoczynek.com.pl

- nowy portal turystyczny którego którego
zadaniem jest kompleksowa obsługa obiektów i organizatorów wypoczynku
w Polsce, zarówno pod względem prezentacji jak i sprzedaży ofert.

Decydując się na współpracę z serwisem e-wypoczynek.com.pl Państwa oferta znajdzie się w portalu o dużych
możliwościach co przyczyni się do wzrostu sprzedaży oferty. Nasz serwis jest aktywnie promowany i reklamowany
zarówno w tradycyjny sposób jak i z użyciem wszelkich nowatorskich narzędzi takich jak: pozycjonowanie,
promocja przez Social Media czy też mailing do ściśle sprecyzowanej grupy docelowej. W naszych planach
w 2012 roku jest dołączenie do grona najlepszych portali turystycznych oraz rozwój narzędzi wspierających promocję
oraz sprzedaż oferty naszych klientów.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY z
e-wypoczynek.com.pl
-

wyselekcjonowane obiekty turystyczne
najlepsi organizatorzy wypoczynku w Polsce
kompleksowa wyszukiwarka obiektów noclegowych
szczegółowa wyszukiwarka oferty wypoczynku
możliwości dokonywania rezerwacji i składania
zapytań z każdej prezentacji w portalu
- prezentacja ofert w serwisach partnerskich
- aktywna promocja i pozycjonowanie portalu
- promocja podczas największych imprez targowych
- doświadczenie naszych pracowników w branżach:
turystycznej, reklamowej i internetowej
- stałe wsparcie techniczne i opieka sprzedażowa
ze strony naszych pracowników
- łatwe i czytelne zasady współpracy

FORMY REKLAMY I PREZENTACJI W PORTALU
W Naszym portalu znajdziecie Państwo szereg możliwości
skutecznej promocji i prezentacji oferty między innymi:
FORMY PREZENTACJI:
- szeroka prezentacja obiektu
- szeroka prezentacja oferty wypoczynku
FORMY REKLAMY
- moduły polecane/promowane oferty
- moduły polecane/promowane obiekty
- reklama w newsletterze
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PREZENTACJA OBIEKTU

- pełne dane adresowe obiektu
- adres strony www obiektu
- bezpośredni adres e-mail obiektu
- szczegółową charakterystykę terenu w którym
znajduje się obiekt
- rezerwacje/zapytania przesyłane bezpośrednio
do obiektu
- piktogramy opisujące udogodnienia w obiekcie
- opis obiektu z możliwością umieszczenia cennika
usług
- szeroka galeria zdjęć obiektu do 10 szt.
- mapa Google z oznaczoną lokalizacją obiektu
- aktualna pogoda w regionie
- możliwość zamieszczenia informacji o ofertach
specjalnych w obiekcie do 10 terminów
- możliwość stałej obsługi wpisu ze strony naszych
pracowników
- rotacyjne wyświetlanie prezentacji na głównej
stronie portalu e-wypoczynek.com.pl
- dostęp do statystyk prezentacji
- możliwość wyboru wersji językowej prezentacji
o Google Translator

OFERTA CENOWA
abonament 6 miesięcy - 50,00 zł / netto
abonament 12 miesięcy - 80,00 zł / netto

Ceny reklam (netto + VAT 23%)

OFERTA PORTALU “WYPOCZYNEK W POLSCE”
OFERTA WYPOCZYNKU JEST PRZEZNACZONA ZARÓWNO
DLA OBIEKTÓW JAK I BIUR PODRÓŻY

PREZENTACJA OFERTY WYPOCZYNKU
- pełne dane oferty: nazwa, miejsce, zakwaterowanie
rodzaj/kategorię oferty
- unikalny kod oferty
- rodzaj dojazdu
- rodzaj wyżywienia
- cenę za osobę
- informację o terminach
- opis co zawiera/nie zawiera cena
- rezerwacje/zapytania przesyłane bezpośrednio
do obiektu
- szczegółowy opis oferty
- szeroka galeria zdjęć obiektu do 10 szt.
- mapa Google z oznaczoną lokalizacją obiektu
- aktualna pogoda w regionie
- możliwość stałej obsługi sprzedaży ze strony naszych
pracowników (po podpisaniu umowy agencyjnej)
- rotacyjne wyświetlanie oferty na głównej
stronie portalu e-wypoczynek.com.pl
- dostęp do statystyk oferty
- możliwość wyboru wersji językowej prezentacji
o Google Translator

OFERTA CENOWA
abonament 6 miesięcy - 150,00 zł / netto
abonament 12 miesięcy - 250,00 zł / netto

Ceny reklam (netto + VAT 23%)

CENY REKLAM NA e-wypoczynek.com.pl
- moduły polecane/promowane oferty - cena: 100,00 zł/miesiąc
- moduły polecane/promowane obiekty - cena: 100,00 zł/miesiąc

