
Oferta

Zapraszamy wszystkich właścicieli obiektów noclegowych, chcących  promować swoją ofertę w
internecie, do współpracy z naszym portalem  noclegowym. Dodanie i prezentacja oferty jest
całkowicie bezpłatna!

  Dlaczego my?
  

Podstawą funkcjonowania dobrego serwisu ogłoszeniowego są: 
 - odwiedzający, odwiedzający i odwiedzający. 

 Bez łatwego dostępu do serwisu i ciągłej pracy nad poprawą  funkcjonalności, nawet wizualnie
idealnie wykonana strona niewiele może  zaproponować swoim ogłoszeniodawcom - jest tylko
jedną z milionów stron  sporadycznie odwiedzanych przez potencjalnych klientów. 

 Naszym celem jest aby Twoja oferta trafiła - w szybki sposób do jak najliczniejszej liczby
odbiorców.  W związku z tym, bardzo duży
nacisk kładziemy na pozycjonowani
e serwisu ,  czyli
na zdobycie jak najwyższej pozycji, na wybrane słowa kluczowe, w  najpopularniejszych
wyszukiwarkach internetowych, takich jak: Google,  Yahoo, Onet, WP.

  To Ty decydujesz
  

Zgłaszając ofertę do naszego serwisu, będziesz mógł swobodnie ją  dostosować do swoich
potrzeb. Wszystko to dzięki unikalnemu edytorowi  XHTML, z którym możesz pracować bez
znajomości języka HTML. Takie  rozwiązanie pozwoli Ci na wizualne podkreślenie atutów
Twojej oferty.  Edytor znajdziesz w swoim panelu partnera.   

 Prezentacja oferty w naszym serwisie   -  według Twoich pomysłów  – będzie mogła trafić do
potencjalnych klientów z jeszcze większą siłą.

  Elastyczność!
  

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Nie wahaj się jeśli masz  jakieś pytania,
zastrzeżenia lub pomysły. Jesteśmy nastawieni na  wszelkie sugestie.

  Co oferujemy?
    
    -  Rozszerzony, dokładny opis obiektu zawierający:   
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- dane teleadresowe, 
 - położenie, 
 - wyposażenie, 
 - atrakcje turystyczne znajdujące się w okolicy,

    
    -  własną podstronę w postaci: www.noclegowe.info/noclegi/twojastrona.html,   
    -  możliwość dodania do9 zdjęć.   
    -  dynamiczna mapa z lokalizacją obiektu,   
    -  aktualizacja danych za pomocą własnego panelu administratora,   
    -  całkowicie bezpłatna rejestracja strony w polskich i zagranicznych wyszukiwarkach
(łącznie około 200 wyszukiwarek).   

    
    -  gratisowe wykonanie strony www - jeżeli nie masz jeszcze własnej  strony www, a chcesz
posiadać własny adres w postaci:  twojastrona.noclegowe.info ( przykład )- napisz do nas
- strona powstanie w ciągu maksymalnie kilku dni! Co ważne - nic za to nie zapłacisz! 
 

  

Dodanie i prezentacja oferty jest całkowicie bezpłatna!

  Istniej możliwość promocji, wyróżnienia Państwa oferty:
  

- w wynikach wyszukiwania i prezentacji oferty na stronie głównej serwisu,
- prezentacja linku do oferty wraz ze zdjęciem w panelu po lewej stronie - boksy HOT,
- przygotowanie i prezentacja banera reklamowego na wszystkich podstronach serwisu.

  

Do wyboru masz 3 warianty reklamowe:

    
    -   abonament 365dni z gwarancją wyświetlania oferty przez cały rok  na pierwszej stronie
serwisu (strona widoczna po załadowaniu  www.noclegowe.info) - 99zł / rok,  
    -  abonament 365dni na prezentację linku do oferty wraz ze zdjęciem w panelu po lewej
stronie - boksy HOT, na wszystkich podstronach serwisu - 149zł / rok,  
    -  abonament 365dni z wykonaniem i prezentacją banera reklamowego na wszystkich
podstronach serwisu - 199zł / rok.  
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http://www.domnaurlop.noclegowe.info/

