
  

Zwiększ zasięg swoich informacji, zapowiedzi i Zwiększ zasięg swoich informacji, zapowiedzi i 
komunikatów – publikuj je na portalach komunikatów – publikuj je na portalach 
NETFACTORYNETFACTORY

Propozycja współpracy skierowana do:

● działów promocji urzędów miast, 

gmin i powiatów    

● biur informacji turystycznej

● miejskich instytucji kultury 



  

Możecie Państwo publikować w naszych Możecie Państwo publikować w naszych 
serwisach zupełnie nieodpłatnie informacje o:serwisach zupełnie nieodpłatnie informacje o:

● atrakcjach w Państwa regionie
● propozycjach skierowanych do mieszkańców, turystów i gości 
● zbliżających się wydarzeniach kulturalnych, sportowych i 

rozrywkowych
● publikować zdjęcia ciekawych miejsc, atrakcji
● zamieszczać relacje zdjęcia i fotorelacje z imprez
● informować o wszelkich istotnych dla mieszkańców i turystów 

zmianach, udogodnieniach i utrudnieniach
● zamieszczać wiele innych istotnych dla Państwa komunikatów



  

Dzięki publikacji informacji w naszych Dzięki publikacji informacji w naszych 
serwisach zyskujecie Państwo:serwisach zyskujecie Państwo:

● zwiększenie liczby odbiorców Państwa komunikatów o kilka tysięcy osób 
odwiedzających nasze portale każdego dnia oraz, dodatkowo, od kilkuset do 
ponad tysiąca fanów naszych profili na Facebooku

● darmową możliwość promocji własnych atrakcji, oferty dla turystów, 
mieszkańców i gości Państwa miasta 

● darmową możliwość promocji wydarzeń, koncertów, spektakli, imprez 
sportowych i rozrywkowych organizowanych na Państwa terenie

● możliwość zamieszczania zdjęć promujących Państwa miasto

● możliwość zamieszczania relacji i fotorelacji z organizowanych u Państwa 
wydarzeń

● stałego partnera medialnego przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń

● sponsora organizowanych przez Państwa rankingów, konkursów, plebiscytów  
(możemy ufundować wartościowe nagrody rzeczowe, w postaci np. pobytów 
w hotelach, voucherów na baseny, do restauracji, zaproszeń na imprezy, 
możliwości skorzystania 
z wielu innych atrakcji)



  

Aby publikować swoje informacje na naszych Aby publikować swoje informacje na naszych 
portalach należy:portalach należy:

● Zarejestrować się

● Zapoznać się z instrukcją i 
regulaminem

● Uzupełnić informacje o 
swoim profilu

● Zacząć publikować



  

Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia 
szczegółowych warunków współpracyszczegółowych warunków współpracy

● news@netfactory.pl

● tel. 75 76 18 211 (od poniedziałku do piątku, w 
godzinach 8.00-16.00)

● NETFACTORY Michał Piaścik, ul. Karkonoska 20a, 
58-540 Karpacz

● www.netfactory.pl
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