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WPIS ROZSZERZONY

Jest najlepszym rozwiązaniem dla dużych obiektów konferencyjnych oraz sieci hotelowych jak 

również nowo powstałych obiektów o zastosowaniu konferencyjnym. Pozwala skutecznie wypromować nie 

tylko sam obiekt lecz również całe zaplecze konferencyjno - gastronomiczne. Tak jak wszystkie formy 

skutecznej reklamy najlepsze efekty przynosi długofalowa emisja wpisu. Dlatego też nie zawieramy umów 

krótkoterminowych tj. poniżej 12 miesięcy. Wartościowe rozwiązanie pomysłu na rozwój firmy, poszerzenie 

strategii marketingowej a także gwarancja dotarcia do szerokiej grupy potencjalnych odbiorców Państwa 

oferty konferencyjnej to główne zalety naszej oferty.

ZAWARTOŚĆ WPISU

 Pełne dane teleadresowe,

 Dokładna lokalizacja z użyciem Google Maps,

 Galeria zdjęć bez limitów,

 Salonik Video z nagraniami video,

 Wirtualny spacer po Państwa obiekcie*,

 Niespotykana mnogość dodatkowych informacji.

NA CO SIĘ TO PRZEKŁADA?

Przemyślany system wyszukiwania obiektów konferencyjnych, funkcjonujący w oparciu o zebrane od 

Użytkownika  informacje  generuje  ściśle  wyselekcjonowane  propozycje  miejsc  na  konferencje.  Np. 

Użytkownik podaje ilość interesujących go miejsc konferencyjnych, datę spotkania, preferowane otoczenie 

oraz atrakcje towarzyszące. System kreatora konferencji zintegrowany z portalem otoKonferencje.pl pozwala 

określić minimalny budżet jakim musi dysponować organizator konferencji lub przy podaniu informacji  o 

przewidzianym  budżecie  wygeneruje  informacje  w  jakich  obiektach  możliwa  będzie  realizacja  zlecenia.  

Organizator  w  sposób  kompleksowy  i  wyczerpujący  zostanie  zachęcony  do  wyboru  najlepszej  sali  

konferencyjnej.  Pomogą mu w tym ciekawy sposób przekazania  informacji  takich jak  szacunkowy koszt  

przeprowadzenia  konferencji  i/lub  zakwaterowania  uczestników.  Przygotowane  przez  Państwa  filmy 

demonstracyjne,  wirtualny  spacer,  pliki  PDF  oraz  innego  rodzaju  broszury  będą  w  ciągu  kilku  sekund 

dostępne nie tylko dla ogółu lecz głownie dla osób zainteresowanych konkretnie Państwa ofertą.
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UMOWA

Jesteśmy  stałym  i  pewnym  partnerem  w  interesach.  Kwestia  brania  odpowiedzialności  za 

realizowane przez nas zlecenia nie jest nam obca. Spisana obustronnie umowa pozwala Państwu jeszcze 

bardziej kontrolować wydatki.

ODNOWIENIE WPISU

Jako  jedyni  na  rynku  oferujemy  36  miesięczną,  pisemną  gwarancję  zachowania  ceny  przy 

dokonywaniu  odnowienia  Państwa  wpisu.  Pozwala  to  Państwu  na  3  lata  obowiązywania  zniżek 

wynegocjowanych podczas zakupu pierwszego wpisu.

CENA

Cena WPISU ROZSZERZONEGO jest zawsze ustalana w drodze negocjacji. Zachęcamy do kontaktu z 

nami w celu ich podjęcia.

DODATKOWE ARGUMENTY

 Państwa oferta stanie się widoczna na nowym portalu konferencyjnym, widoczna NAD innymi 

wpisami,

 Informacje o Państwa obiekcie/obiektach, salach konferencyjnych oraz usługach towarzyszących 

będą dopasowane do zapytań Użytkowników naszego serwisu oraz emitowane na głównych 

stronach portalu,

 Portal otoKonferencje.pl przeznaczony jest dla prawdziwych Użytkowników, nie dla robotów 

wyszukiwarek co przekłada się na realną użyteczność prezentowanych funkcji,

 Zyskacie Państwo obecność na kluczowym dla marketingu, portalu konferencyjnym, który wyznacza 

nowy kierunek rozwoju wielu portali o tematyce biznesowej, hotelarskiej, eventowej i 

konferencyjnej,

 Profil obiektu konferencyjnego na portalu otoKonferencje.pl stanowić będzie profesjonalnie 

przygotowane miejsce w Internecie, którym będziecie Państwo mogli się szczycić pośród swoich 

partnerów biznesowych,

 Umożliwimy Państwu dotarcie z aktualną ofertą konferencyjną do szerszej grupy odbiorców,

 Emitowany będzie nie tylko cennik wynajmu sal konferencyjnych ale również wszystkich lub 

wybranych usług towarzyszących takich jak zabiegi w SPA, jazda konna, quady, wspinaczka czy też 

pokaz fajerwerków,

 Państwa Klienci otrzymają szacunkowy koszt zorganizowania konferencji w 1 minutę,

 Nasz cennik gwarantuje duży próg opłacalności inwestycji.
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DODATKOWE RÓŻNICE WPISU OPTYMALNEGO I ROZSZERZONEGO

Jesteśmy  bardzo  elastyczni  w  kwestii  personalizowania  Państwa  potrzeb.  W  związku  z  tym 

zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który po zapoznaniu się z Państwa zdaniem przygotuje  

skrojoną na miarę wizualizację projektu Państwa reklamy i  opowie o wszystkich możliwościach naszego 

portalu.

KONTAKT

otoKonferencje.pl

tel. +48 12 378 38 18

info@otokonferencje.pl
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