
  

Zostań Redaktorem – pisz z nami na Zostań Redaktorem – pisz z nami na 
portalach NETFACTORYportalach NETFACTORY
Jeśli jesteś:

● Blogerem

● Autorem internetowego serwisu 

tematycznego

● Wydawcą portalu

● lub po prostu: 

✔ lubisz pisać

✔ chcesz pisać na różne tematy

✔ chcesz podzielić się własnymi 

wrażeniami, doświadczeniem, 

opiniami, przemyśleniami, 

itp. itd...



  

… … to możesz publikować w naszych serwisach:to możesz publikować w naszych serwisach:

● opisy ciekawych miejsc, atrakcji turystycznych, zabytków
● opisy obiektów turystycznych i gastronomicznych
● opisy wycieczek, tras turystycznych, rowerowych
● ciekawostki przyrodnicze, geograficzne i historyczne
● zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych itp. 

w regionach zbliżonych do tematyki portali NF, zaproszenia na te eventy
● relacje z różnego rodzaju imprez, wydarzeń
● relacje z pobytu w różnych miejscach
● relacje z wycieczek pieszych, rowerowych, rejsów, spływów itp.
● propozycje urlopowe, wyjazdów weekendowych, świątecznych, 

wycieczek itp.
● propozycje sylwestrowe, świąteczne, andrzejkowe, walentynkowe itp.
● sposoby spędzania wolnego czasu, zdrowego trybu życia
● porady, wskazówki, trendy
● opinie, rekomendacje



  

Dzięki temu zyskujesz:Dzięki temu zyskujesz:

● twój wpis przeczytać może kilka tysięcy osób odwiedzających 
dziennie nasze portale oraz kilkuset fanów naszych profili na 
Facebooku

● otrzymujesz możliwość promocji własnego bloga, strony, serwisu, 
portalu lub innej formy aktywności

● możesz podzielić się z innymi własnymi wrażeniami, opiniami, 
spostrzeżeniami

● zdobycie cennego doświadczenia w pisaniu artykułów, 
przewodników, poradników, popartego certyfikatem NETFACTORY 
oraz stosownymi referencjami

● możliwość zdobycia wartościowych nagród rzeczowych dla laureatów 
naszych licznych konkursów dla piszących oraz dla najbardziej 
aktywnych i najpoczytniejszych autorów (np. pobyty w hotelach, 
vouchery na baseny, do restauracji, zaproszenia na imprezy, 
możliwość skorzystania z wielu innych atrakcji, nagrody rzeczowe)



  

Aby zacząć dla nas pisać:Aby zacząć dla nas pisać:

● Zarejestruj się

● Zapoznaj się z instrukcją i regulaminem

● Uzupełnij informacje o swoim profilu

● Zacznij pisać

● Zbieraj punkty

● Wymieniaj punkty na nagrody



  

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się 
z nami:z nami:

● 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


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5

