
 
 

 

 
 

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. 10 tys. Użytkowników oraz 25 tysięcy odsłon 

miesięcznie). 

 
 
 

 
 

 

 
 

Czy wiesz, że Małopolskę w 2012 r odwiedziło 9,1 mln turystów                 

(w tym 6,6 mln krajowych i blisko, 2,5 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 odkryjmalopolske.pl. (www.odkryjmalopolske.pl/gdzie-spac.html) 

 
Wpis obejmuje: 

- opis obiektu, 

- dowolną liczbę zdjęć, 

- dane kontaktowe: adres, telefon, fax, email, stronę www, ceny, 

- panoramę okolicy w Google Street View (o ile to możliwe), 

- atrakcyjny i spersonalizowany adres: www.odkryjmalopolske.pl/nazwa 

 

Przy tworzeniu wpisów nie używamy szablonów. Dzięki temu opis obiektu 

można dowolnie skomponować i dopasować do własnych potrzeb. 

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

Pokaż się miłośnikom Małopolski! 

 

Oferujemy Państwu jednak coś więcej niż tylko sam wpis do katalogu. Portal 

odkryjmalopolske.pl każdego miesiące odwiedzają tysiące osób 
zainteresowanych Małopolską. W związku z tym dajemy Państwu 

niepowtarzalną okazję do zaprezentowania swojego obiektu przy 
artykułach opisujących pobliskie atrakcje turystyczne. Obiekt może 

zostać umieszczony pod artykułem w formie „Polecane noclegi w okolicy:”. Tak 
forma reklamy kontekstowej sprawi, że łatwo dotrą Państwo do osób 

zainteresowanych daną okolicą.  

 

 
 

Artykuł o pobliskich atrakcjach może zostać także polecony przez Państwa 
obiekt. Taka wstawka umieszczana jest w bardzo atrakcyjnym miejscu tuż po 

pierwszym akapicie artykułu.  

 
 

Przykład artykułu z polecanymi noclegami: 

www.odkryjmalopolske.pl/dolina-strazyska.html 

http://www.odkryjmalopolske.pl/nazwa
http://www.odkryjmalopolske.pl/przy-strumyku-zakopane.html
http://www.odkryjmalopolske.pl/przy-strumyku-zakopane.html
http://www.odkryjmalopolske.pl/dolina-strazyska.html


 
Ognisko, kulig, Sylwester, specjalna promocja? Daj się zauważyć! 

 
Ważnym elementem działalności portalu odkryjmalopolske.pl jest informowanie 

o bieżących wydarzeniach z Małopolski. W naszym kalendarium można znaleźć 
wiele wydarzeń, zarówno dużych jak i małych. Dajemy Państwu niepowtarzalną 

możliwość zaistnienia w kalendarium również organizowanych przez 
Państwa wydarzeń. Może być to np. Sylwester w górach, kulig, ognisko 

góralskie, warsztaty czy majówka. 

 

Dodatkowo w dziale „Ogłoszenia i oferty specjalne” będą Państwo mogli 
zamieszczać informacje o promocjach, wolnych pokojach czy ofertach 

specjalnych. 

 
Tworzymy społeczność 

 
Naszym celem jest skupienie wokół portalu miłośników Małopolski. Prężnie 

działamy w mediach społecznościach – Facebook, Google+ czy Twitter oraz 
rozwijamy forum. Dlatego też oferujemy polecenie Państwa obiektu w 

naszych profilach społecznościowych (ponad 
1800 fanów na Facebooku).  

Z uwagi na nasze duże doświadczenie w sferze tych 
serwisów możemy założyć i poprowadzić za Państwa 

fanpage na Facebooku lub Google+. 
 

Zdjęcia to nasza specjalność 

 

Jeżeli chcieliby Państwo mieć pewność, że zdjęcia obiektu noclegowego będą 

wydobywać jego prawdziwe piękno oraz dobrze prezentować się na naszym 
portalu, który szczególny nacisk kładzie na jakość fotografii to również nie 

stanowi to problemu. Możemy sami profesjonalnie sfotografować Państwa 
obiekt oraz umieścić zdjęcie na portalu. Ponadto wykonane zdjęcia 

przekażemy Państwu na własność. A wszystko w atrakcyjnej cenie. 

 

Reklama dźwignią handlu 
 

Dla obiektów wpisanych do naszego katalogu oferujemy promocję na stronie 
głównej portalu. Występuje ona w formie banerów pod galerią oraz większego 

boksu reklamowego „Dzisiaj polecamy”. Dodatkowo dla obiektów wpisanych 
do katalogu oferujemy nawet 50% zniżkę na inne formy reklamy! 

 
Pokaż siebie i okolicę 

 

Na portalu możemy opublikować również artykuł sponsorowany opisujący 
Państwa obiekt wraz pobliskimi atrakcjami. Taki artykuł ukażę się na 

stronie głównej portalu, naszej gazetce online „Odkryj Małopolskę” oraz będzie 
polecony na naszym profilu na Facebooku i Google +. 



  



 

 
 

 
Wszystkie podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT 

 
Wystawiamy faktury VAT 

 
 

Masz pytania? Interesuje Cię nasza oferta? A może czegoś Ci w niej 
brakuje? 

 
 

Skontaktuj się z nami! Dopasujemy ją do Twoich potrzeb! 

 

 
redakacja@odkryjmalopolske.pl           |           odkryjmalopolske@gmail.com 

 

Numery telefonów: 512 003 235 lub 605 958 588 

 

ATRAKCYJNE CENY TYLKO DO KOŃCA LIPCA! 

 
 

Portal odkryjmalopolske.pl jest własnością TK web działającej przy Akademickich Inkubatorach 
Przedsiębiorczości w Krakowie  
 
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 
ul. Piękna 68 00-672 Warszawa 
NIP: 524 249 5143 REGON: 0156 90013 KRS 0000 1994 02 
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