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Co wyróżnia portal Bieszczady.Land? 

Pierwszy portal      
o Bieszczadach         
z profesjonalną 
redakcją – piszą u 
nas dziennikarze, 
którzy są 
miłośnikami 
Bieszczad.
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Co wyróżnia portal Bieszczady.Land? 

Interaktywne 
formy promocji 
w portalu dla firm       
z Bieszczad. Dzięki 
nam Twój biznes 
będzie widoczny  
dla turystów!
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Co wyróżnia portal Bieszczady.Land? 

Zaangażowana 
społeczność wokół 
portalu dzieląca się 
publikowanymi 
przez nas treściami 
z tysiącami innych 
miłośników 
Bieszczad. 
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Dlaczego Bieszczady.Land to portal wyjątkowy? 

Bieszczady.Land to: 

• Podpowiedzi, gdzie można zacząć swoją przygodę                   
z Bieszczadami. 

• Opisy sposobów na aktywny wypoczynek                                   
w Bieszczadach – dla dziecka, dorosłego, seniora, 
mieszanych grup. 

• Informacje, co oferują turystom Bieszczady o różnych 
porach roku. Kiedy zorganizować wypoczynek                           
w przypadku różnych oczekiwań co do jego formy. 

• Najważniejsze wydarzenia związane z regionem –
wszystko, co może mieć wpływ na turystów                        
i organizację czasu w Bieszczadach.

Na łamach Bieszczady.Land opisujemy Bieszczady, jakich przeciętny turysta nie zna. 
Portal jest poradnikiem odkrywającym zakamarki tego regionu, który daje recepty                  
na niezapomniany czas w Bieszczadach.
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Kim są czytelnicy Bieszczady.Land? 

Dane na podstawie Google Analytics



Przewodnik Turystyczny
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Przewodnik Turystyczny Bieszczady.Land

Stań się częścią Przewodnika Turystycznego po Bieszczadach, który przygotowaliśmy 
dla naszych czytelników – turystów i Bieszczadników. 

Przewodnik Turystyczny ma pomóc miłośnikom Bieszczad w odnalezieniu miejsca do 
pobytu w tym najpiękniejszym regionie Polski, zainspirowaniu się do ciekawego 
spędzania czasu, odnalezienia nowych, wyjątkowych miejsc w górach. 

Przygotowaliśmy trzy pakiety obecności w Przewodniku Turystycznym  - możesz 
wybrać ten, który jest najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb:

STANDARD
59 zł netto / rok

29 zł netto / rok

VIP
99 zł netto / rok

79 zł netto / rok

PREMIUM
79 zł netto / rok

49 zł netto / rok
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Twój profil

Twój profil w Przewodniku Turystycznym to przestrzeń, 
którą możesz zagospodarować według swoich potrzeb. 

Możesz dodawać do niego treści promujące Twoją 
działalność. 

Możesz dokonywać dowolną liczbę zmian podczas okresu 
abonamentowego. 

Profil może stanowić skuteczną alternatywę dla strony 
internetowej, jeżeli jej aktualizacja kosztuje Cię zbyt dużo. 

Dzięki obecności w Przewodniku Turystycznym możesz 
promować swoje profile w mediach społecznościowych, 
takich jak Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest. 
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Twój profil

Twoja nazwa

Zdjęcie profilowe

Opis Twojej działalności

Standard Twojego obiektu

Informacje kontaktowe

Promocja social media
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Twój profil

Lokalizacja na mapie

Galeria zdjęć

Galeria filmów
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Twój profil

Twój blog dzięki, któremu 
możesz informować 
naszych czytelników na 
temat wydarzeń w Twojej 
okolicy



Bieszczady.Land :  Najpiękniejszy i  najdzikszy region Polski

Niech miłośnicy Bieszczad Cię znajdą!

Dzięki obecności 
w Przewodniku 
Turystycznym 
Bieszczady.Land
stajesz się dostępny 
dla miłośników 
Bieszczad 
i czytelników 
opiniotwórczego 
portalu na temat 
tego regionu!

Twój profil jest obecny na liście 
obiektów w Przewodniku 
Turystycznym oraz na mapie. 
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Obecność na głównej stronie portalu

Wpisy z Twojego bloga promowane 
są na głównej stronie portalu wśród 
wszystkich naszych czytelników.

Na głównej stronie portalu również 
promujemy profile VIP. Możesz 
dotrzeć ze swoją ofertą do turystów 
z całej Polski!



Bieszczady.Land :  Najpiękniejszy i  najdzikszy region Polski

Wyszukiwarka turystyczna
Wyszukiwarka pozwala turystom na odnalezienie obiektu według interesujących ich 
preferencji, takich jak lokalizacja, typ obiektu (pokój, domek, apartament, itp.) oraz 
przedziału cenowego. 

Mając te informacje w swoim profilu w Przewodniku Turystycznym masz pewność, że 
Twoja oferta nie zostanie pominięta! 



Wybierz pakiet dla siebie
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STANDARD PREMIUM VIP
59 zł netto / rok 79 zł netto / rok 99 zł netto / rok

29 zł netto / rok 49 zł netto / rok 79 zł netto / rok

Testuj 14 dni za darmo Testuj 14 dni za darmo Testuj 14 dni za darmo

Możliwość wprowadzania dowolnej liczby zmian      
w Twoim profilu w całym okresie abonamentowym

Możliwość wprowadzania dowolnej liczby zmian 
w Twoim profilu w całym okresie abonamentowym

Możliwość wprowadzania dowolnej liczby zmian 
w Twoim profilu w całym okresie abonamentowym

Samodzielna edycja wszystkich danych Samodzielna edycja wszystkich danych Samodzielna edycja wszystkich danych

Wersja mobilna profilu (responsive web design) Wersja mobilna profilu (responsive web design) Wersja mobilna profilu (responsive web design)

Niepowtarzalna nazwa profilu Niepowtarzalna nazwa profilu Niepowtarzalna nazwa profilu

Twoja subdomena, np. twojanazwa.bieszczady.land Twoja subdomena, np. twojanazwa.bieszczady.land Twoja subdomena, np. twojanazwa.bieszczady.land

Opis profilu, Twoje logo i zdjęcie profilowe, numer 
telefonu, adres e-mail, adres www

Opis profilu, Twoje logo i zdjęcie profilowe, numer 
telefonu, adres e-mail, adres www

Opis profilu, Twoje logo i zdjęcie profilowe, numer 
telefonu, adres e-mail, adres www

- Twoja lokalizacja na mapie Google w portalu Twoja lokalizacja na mapie Google w portalu

Profil w wynikach wyszkiwania: region, nazwa, typ 
obiektu

Profil w wynikach wyszkiwania: region, nazwa, typ 
obiektu

Profil w wynikach wyszkiwania: region, nazwa, typ 
obiektu

- Rozszerzone wyniki wyszukiwania: zakres cenowy Rozszerzone wyniki wyszukiwania: zakres cenowy

- Galeria zdjęć - możesz dodać do 10 zdjęć Galeria zdjęć - możesz dodać do 20 zdjęć

- - Galeria filmów - możesz dodać do 10 filmów z 
YouTube lub Vimeo do swojego profilu

- -
Blog - możesz prowadzić własny blog w naszym 
portalu. Z Twoimi wpisami zapoznają się nasi 
Czytelnicy!

- - Twój profil znajduje się wśród "Polecanych miejsc" 
przez nasz portal

- -
Twój profil wyświetlany jest na listach 
wyszukiwania przed profilami "STANDARD„                                   
i "PREMIUM"
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Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do współpracy 

z portalem Bieszczady.Land. 

Z nami dotrzesz do miłośników 
Bieszczad z całej Polski!

kontakt@bieszczady.land

mailto:kontakt@bieszczady.land



