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Szanowni Państwo,

Przedstawiamy  pierwszy  w  Polsce,  w  pełni  funkcjonalny  portal  konferencyjny  bez  klasycznej 

wyszukiwarki.  Postawiliśmy  na  głowie  dotychczasowe  standardowe  podejście  do  kwestii  wyszukiwania 

obiektów konferencyjnych. Teraz Użytkownik portalu (osoba, która szuka miejsca na konferencję) nie musi 

już  wiedzieć  czego  dokładnie  szuka  aby  trafić  na  ofertę  danego  hotelu.  Bardzo  zaawansowany  system 

pytający  Użytkownika  o  jego  preferencje  odnośnie  szukanego  miejsca  na  zorganizowanie  spotkania 

biznesowego  pozwala  na  wytypowanie  oraz  wyświetlenie  WYNIKÓW  po  przeszukaniu  zawartości  bazy 

danych.  Wspomniane  wyniki,  są  najbardziej  jak  to  możliwe,  dopasowane do potrzeb  Użytkownika.  Ten 

system dobierania odpowiednich miejsc na konferencje pozwala zaoszczędzić czas i nie powoduje znurzenia,  

co  zdecydowanie  zwiększa  szanse  na  osiągnięcie  zamierzonego  celu  -  doprowadzenia  do  KONTAKTU  z 

Państwa obiektem a w efekcie, zorganizowania konferencji w Państwa salach.

To  co  w pierwszej  chwili  może  nie  wydać  się  łatwe -  w  istocie  jest  banalnie  proste.  Cała  idea 

projektu, polega na zebraniu informacji  o preferencjach Użytkownika w kilku etapach. Efekt jest taki, że  

zdumienie  z  trafności  wyników jest  powalające.  Użytkownik  znajduje  bowiem hotel  lub  innego rodzaju 

obiekt konferencyjny, który jest w stanie pomieścić wskazaną przez niego ilość uczestników spotkania. Ale to 

nie wszystko. Prezentowane obiekty mieszczą w się zakresie zasobów finansowych Użytkownika, który może 

określić  cały  swój  budżet,  którym  dysponuje  lub  kwotę  na  osobę.  Dzięki  temu  Użytkownik  pragnący 

zorganizować  konferencję  nad  morzem,  wraz  z  imprezami  towarzyszącymi  w  postaci  rejsu  po  Bałtyku,  

dysponujący kwotą 450zł/os nie zobaczy w wybranych dla niego propozycjach kilkuset innych obiektów nie 

spełniających jego oczekiwań.

Każda osoba dbająca o marketing obiektu z zapleczem konferencyjnym doceni nasze doświadczenie  

i zaangażowanie jakim potrafimy zarazić. 

KOSZTORYS KONFERENCJI

Czym jest?

Kosztorys konferencji to unikalny na skalę całego kraju system, pozwalający dokonać oszacowania 

kosztów  związanych  z  konferencją.  Kosztorys  uwzględnia  między  innymi  koszt  wynajęcia  sal 

konferencyjnych,  zakwaterowania,  wyżywienia  a  nawet  dojazdu.  To  wspaniałe  narzędzie  umożliwia 

wszystkim  Użytkownikom  portalu  otoKonferencje.pl  bardzo  szybko  i  sprawnie  zorientować  się  jakim 

budżetem  muszą  dysponować  aby  zorganizować  konferencję  w  danym  hotelu.  Narzędzia  kosztorys 
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konferencji można również użyć w sposób odwrotny, tzn. za jego pomocą możemy się przekonać na jakiego  

rodzaju  spotkanie  biznesowe  pozwala  nam  nasz  budżet.  Gotowe  wyliczenia  wraz  z  wyszczególnieniem 

konkretnych  wydatków  można  wydrukować  na  papierze  firmowym  i  np.  przedstawić  do  akceptacji  

zarządowi lub w innym przypadku – kontrahentowi.

KREATOR KONFERENCJI

Nowej  odsłonie  nowoczesnego  podejścia  do  kwesti  użyteczności  portalu  konferencyjnego, 

towarzyszy wprowadzenie do użytku Kreatora Konferencji. To sprytne narzędzie w znaczący sposób ułatwia 

poruszanie się w świecie ogromnej ilości ofert konferencyjnych. Przed każdym organizatorem konferencji,  

prędzej  niż  później  postawione  zostaje  pytanie:  "na  czym  najbardziej  mi  zależy?".  Narzędzie,  które 

stworzyliśmy pozwala nawet niezaawansowanemu i  co ciekawsze niezdecydowanemu Użytkownikowi na 

płynne  poruszanie  się  w  bardzo  rozbudowanej  branży  konferencyjnej.  Prosty  język  oraz  intuicyjna  i  

ergonomiczna organizacja procesu doboru odpowiedniego dla organizatora miejsca na konferencję, pozwala 

na jeszcze bardziej wydajną pracę. otoKonferencje.pl to przełom w dziedzinie portali konferencyjnych. 

Korzystanie  z  Kreatora  Konferencji  jest  całkowicie  wolne  od  opłat  dla  Użytkowników  portalu. 

Oznacza to,  że każdy kto chce zorganizować konferencję lub każdego rodzaju inne spotkanie biznesowe 

nawet z imprezami towarzyszącymi może bez ponoszenia opłat do skutku szukać najlepszego wyboru.

Podczas tworzenia Kreatora Konferencji ogromny nacisk położyliśmy na wygodę i prostotę obsługi. 

Postępując zgodnie ze wskazaniami kreatora Użytkownik otrzyma gotową listę obiektów konferencyjnych 

spełniających jego oczekiwania pod względem ceny za osobę, ilości miejsc noclegowych oraz wyposażenia 

sali konferencyjnej. Liczne wskazówki występujące na wszystkich etapach procesu doboru odpowiedniego 

miejsca konferencyjnego pomagają jeszcze szybciej osiągnąć zamierzony cel - zdecydować się na rezerwację  

sali konferencyjnej a nawet całego hotelu lub innego obiektu.

KONTAKT

otoKonferencje.pl

tel. +48 12 378 38 18

info@otokonferencje.pl
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