Kielce, dn. 2010-09-02

SKANAGA, Agnieszka Dyk, ul. Kolonia 41, 25-819 Kielce, NIP: 657-158-66-28
tel./fax. 41 346 44 22, gsm. 608 08 35 92, e-mail: redakcja@wyciagnarciarski.pl, admin@polskienarty.pl

CENNIK DLA OŚRODKA NARCIARSKIEGO
waŜny do 15.12.2010
PAKIET START

BEZPŁATNIE

wpis podstawowych informacji na portalu w języku polskim (nazwa ośrodka, miejscowość, województwo, www,) tj. bezpłatna promocja ośrodka na www.polskienarty.pl,
www.wyciagnarciarski.pl, www.skiinpoland.com

PAKIET BIZNES
To co w PAKIECIE START + czytelna strona ośrodka z dokładnym opisem: wyciągów i tras, snowparku, tras biegowych, atrakcji dla dzieci, wypoŜyczalni, szkoły
narciarskiej, parkingu, gastronomii, noclegów, oferty na lato; link do kamery, strony www ośrodka, dane telefoniczne i mailowe; moŜliwość dodania i edycji zdjęć do kaŜdej
z ww kategorii (razem 29 zdjęć), opinie od internautów którzy wystawiają ocenę ośrodkom (gwiazdki od 1 do 5); statystyki ile osób odwiedza Państwa podstronę na
portalu polskienarty.pl; widoczność na mapie Polski.
Wszystkie ww dane, zdjęcia oraz warunki na stoku moŜna samodzielnie edytować.

PAKIET SUPER BIZNES
To co w PAKIECIE BIZNES + moŜliwość dodania i edycji AKTUALNOŚCI np. o organizowanych zawodach, imprezach itp. (pokazują się na stronie głównej), dodania
i edycji ogłoszeń w dziale GIEŁDA p. o chęci sprzedaŜy czy kupna ratraka, armatek itp. (znajduje się w strefie wewnętrznej dla ośrodków narciarskich), wyróŜnienie
ośrodka w postaci logo na stronie głównej w REKOMENDOWANYCH wraz z bezpośrednim linkiem do strony www ośrodka.
Wszystkie ww dane, zdjęcia oraz warunki na stoku moŜna samodzielnie edytować.

100 PLN netto/
rocznie

150 PLN netto/
rocznie

PAKIET SUPER BIZNES W CENIE PAKIETU BIZNES
dla ośrodków, które zamieszczą link do naszego portalu na swojej stronie www. Link do przekazania informatykowi to:<a href="http://www.polskienarty.pl"
alt="PolskieNarty.pl - z nami znajdziesz najlepsze miejsca do szusowania!!!"><img border=0 src="http://www.polskienarty.pl/data/logo_polskienarty.gif"></a>
W takim przypadku prosimy o zaznaczenie opcji PAKIET BIZNES a po umieszczeniu linku na Państwa stronie o mail do administratora admin@polskienarty.pl

W PAKIECIE BIZNES i SUPERBIZNES
TŁUMACZENIE NA JĘZYKI: ANGIELSKI, ROSYJSKI, NIEMIECKI

100 PLN netto/ język

AUTOMATYCZNE POBIERANIE WARUNKÓW POGODOWYCH Z PAŃSTWA STRONY WWW
w zaleŜności od formatu Państwa strony www

cena ustalana
indywidualnie

Jeśli jesteście Państwo członkami PSNIT istnieje moŜliwość automatycznego pobierania przez nas warunków pogodowych z komunikatu PSNIT

BEZPŁATNIE

www.polskienarty.pl, www.wyciagnarciarski.pl, www.skiinpoland.com

