Współpraca z www.poznan.travel

Zapraszamy do nieodpłatnej współpracy z portalem www.poznan.travel Nasz portal gromadzi i
publikuje informacje na temat wszelkich instytucji i podmiotów związanych z turystyką. Dzięki
współpracy z Państwem możemy skuteczniej promować Poznań i okolice wykorzystując w tym celu
informacje o Państwa działalności oraz Państwa ofertę handlową.
Jaki jest cel prowadzenia portalu www.poznan.travel
Naszym zadaniem jest promocja turystyki w Poznaniu i okolicach. Portal jest jedynym
niekomercyjnym źródłem informacji o ofercie turystycznej Poznania i okolic dostępnych w języku
polskim, angielskim i niemieckim. Informacje dostępne na portalu adresowane są do mieszkańców
aglomeracji, turystów krajowych i zagranicznych. Portal jest oficjalnym portalem turystycznym
Poznania i okolic. Informacje, które grodzimy w związku z prowadzeniem portalu są dla nas baza w
tworzeniu oficjalnych materiałów promocyjnych i informacyjnych, dystrybuowanych m.in. w hotelach
i Centrach Informacji Miejskiej i Turystycznej. Administratorem portalu jest Poznańska Lokalna
Organizacja Turystyczna.

Czego oczekujemy od partnerów?
Chcemy dostarczać pełnych i wiarygodnych informacji o Państwa działalności. Dzięki
bezpośredniemu kontaktowi z Państwem otrzymujemy informacje "z pierwszej ręki". Zachęcamy
zatem do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który pozwoli nam na publikację i aktualizację
informacji o Państwa obiektach. Formularz dostępny jest pod adresem www.zgloszenie.poznan.travel
Zdjęcia obiektu prosimy przesyłać mailem na adres: biuro@plot.poznan.pl

Jak dobrze opracować swój opis do publikacji?
Opis należy przygotować w języku polskim, angielskim i niemieckim. Wersje językowe mogą być
krótsze od opisu polskiego. Prosimy o zredagowanie informacji w taki sposób, by pozwalała
dowiedzieć się jak najwięcej o Państwa działalności. Prosimy pamiętać o informacyjnym charakterze
naszego portalu. Zachęcamy do zapoznania sie z przykładowym opisem: Hostel Soda.

Jakie korzyści płyną z publikacji informacji o obiekcie?
Nasz portal promowany jest we wszystkich materiałach adresowanych do turystów i organizatorów
spotkań. Jest bazą niekomercyjną, wzbogaconą o nasze autorskie rekomendacje. Jest narzędziem
pracy hotelarzy, przewodników i pracowników informacji miejskiej. Jest także miejscem do którego
odsyłamy w naszych odpowiedziach na zapytania dotyczące oferty turystycznej i biznesowej
Poznania i okolic. Portal promowany jest podczas prezentacji branżowych, targów i wystąpień

warsztatowych w Polsce i zagranicą. Informacje udostępnione na naszych stronach stanowią również
narzędzie współpracy z dziennikarzami turystycznymi z Polski i zagranicy.

Jakie są koszty współpracy z www.poznan.travel?
Publikacja opisu obiektu i dalsza obecność w naszym portalu jest bezpłatna.

Czy możliwa jest aktualizacja opisu i zdjęć?
W każdej chwili opis obiektu może zostać dowolnie zmodyfikowany. W tym celu prosimy o
wykorzystanie formularza zgłoszeniowego: www.zgloszenie.poznan.travel Prosimy o wypełnienie
tylko tych pól, które wymagają aktualizacji. W pozostałych prosimy wpisać "bez zmian". W razie
wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Czy to możliwe, że mam już swój profil na portalu?
W miarę możliwości nasz zespół sam dodaje do portalu kolejne obiekty. Jest prawdopodobne, że
Państwa obiekt jest już w naszej bazie. Jak to sprawdzić? Prosimy o wpisanie nazwy lokalu w oknie
wyszukiwarki (prawy górny róg). Brak wyników oznacza, że obiekt wymaga pełnego zgłoszenia.

Gdzie znajdę więcej informacji na temat portalu i działalności PLOT?
Zapraszamy do zapoznania sie z informacjami dostępnymi w dziale "O nas". Jesteśmy także dostępni
telefonicznie, mailowo oraz osobiście w siedzibie PLOT. Informacje o naszej dzialalności znajdziecie
Państwo w dziale "Co robimy?".

