
''Oto szybki i gwarantowany sposób na zapełnienie miejsc noclegowych”

Szanowni Państwo,

Serwis www.osrodek.pl, to niszowy, dobrze sprofilowany i wypozycjonowany na 
ważne branżowo słowa kluczowe serwis turystyczny, co oznacza, że osoba tu 
trafiająca ma jasno sprecyzowany cel i dokładnie wie czego szuka – chce znaleźć 
miejsca noclegowe w ośrodku wczasowym bądź wypoczynkowym. Dlatego też dzięki 
temu, że zamieścicie Państwo swoją ofertę w naszym serwise, zainteresowane osoby 
szybko i w prosty sposób odnajdą Wasz obiekt i zamówią miejsca noclegowe oraz 
usługi dodatkowe.

Ponieważ zależy nam, aby Państwa oferta była w pełni dostosowana do potrzeb klienta 
możecie ją rozbudowywać o nowe cenne informacje, m.in. o ofertach specjalnych, typie 
obiektu, wyposażeniu, udogodnieniach, cenach itp., co pozwoli na przekazanie pełnej, 
bogatej w treści informacji o obiekcie.

Ponadto zamieściliśmy na stronie serwisu moduł kontaktu z Państwa obiektem, który 
zawiera m.in. adres strony www, numer telefonu, gadu – gadu, skype, formularz 
z zapytaniem do obiektu, formularz wstępnej rezerwacji i wiele innych. Dzięki temu 
macie Państwo pełną komunikację z klientem.

Dodaj ofertę już teraz

Jednocześnie gwarantujemy Państwu dużą oglądalność oferty i większą jej konwersję, 
– co oznacza, że wypoczynek zamówi nie 2% oglądających, ale 5-20%.

Fakty

Dzięki temu, że umieścicie Państwo ofertę obiektu w naszym serwise turystycznym, 
nie musicie być specjalistami w pozycjonowaniu swojego serwisu. My się na tym 
znamy, wypozycjonowaliśmy nasz serwis na tysiące słów kluczowych związanych 
z wypoczynkiem w ośrodkach wczasowych i wypoczynkowych, oto kilka najbardziej 
spektakularnych przykładów (stan na 07.2009 r.):

• pierwsze miejsce serwisu w wyszukiwarce internetowej google.pl na frazę 
"ośrodki wczasowe", drugie miejsce na frazę "ośrodki wypoczynkowe", a także 
drugie miejsce na frazę "tanie domki letniskowe",

• pierwsze miejsce w serwisie wp.pl na frazę "ośrodki wypoczynkowe", na frazę 
"ośrodki wczasowe" oraz pierwsze miejsce na frazę "tanie domki letniskowe",

• pierwsze miejsce w serwisie onet.pl na frazę "ośrodki wczasowe", drugie 
miejsce na frazę "ośrodki wypoczynkowe", a także drugie miejsce na frazę 
"tanie domki letniskowe",

http://www.osrodek.pl/
http://szukaj.onet.pl/query.html?qt=tanie+domki+letniskowe
http://szukaj.onet.pl/query.html?qt=o%B6rodki+wypoczynkowe
http://szukaj.onet.pl/query.html?qt=o%B6rodki+wczasowe
http://szukaj.wp.pl/szukaj.html?szukaj=tanie+domki+letniskowe&Submit=Szukaj&z=p
http://szukaj.wp.pl/szukaj.html?szukaj=o%B6rodki+wczasowe&ticaid=17467&_ticrsn=3
http://szukaj.wp.pl/szukaj.html?szukaj=o%B6rodki+wypoczynkowe&Submit=Szukaj&z=p
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=tanie+domki+letniskowe&btnG=Szukaj&lr=
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=o%C5%9Brodki+wypoczynkowe&btnG=Szukaj&lr=
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=o%C5%9Brodki+wczasowe&btnG=Szukaj+w+Google&lr=&aq=f&oq=
http://www.osrodek.pl/katalog/edycja_user.html


• 7.000.000 wywołań stron serwisu rocznie i 250.000 wizyt w ciągu roku, co daje 
średnio 20.000 wizyt miesięcznie. 

Dodaj ofertę już teraz

Z pewnością, jeżeli ktoś szuka ośrodka wczasowego, wypoczynkowego trafia do 
naszego serwisu, co na pewno przyniesie Państwu wymierne korzyści w postaci 
sprzedaży miejsc noclegowych i usług dodatkowych.

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że za umieszczenie oferty w serwisie 
obowiązuje opłata roczna w wysokości jedynie 200 zł netto (podatek VAT 22%), co 
pozwoli na jeszcze obszerniejszą rozbudowę serwisu i optymalizację funkcjonalności.

Chcemy również podkreślić, że udzielamy rocznej 
bezwarunkowej gwarancji satysfakcji, co oznacza, że 
macie Państwo dokładnie 365 dni na przetestowanie naszej 
oferty. Jeżeli jednak w którymkolwiek momencie, w ciągu 
tych 365 dni dojdziecie Państwo do wniosku, że nie 
Jesteście usatysfakcjonowani i powiadomicie nas o tym, 
my zwrócimy pieniądze.

Dodaj ofertę już teraz

z wyrazami szacunku

Zenon Lubiński
Specjalista ds. marketingu

P.S. Udzielamy Państwu gwarancji satysfakcji w trosce o Państwa bezpieczeństwo 
i w przekonaniu o wzajemnej efektywnej i długofalowej współpracy.

Zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności serwisu turystycznygo 
www.osrodek.pl 

http://www.osrodek.pl/
http://www.osrodek.pl/katalog/polityka-prywatnosci.html
http://www.osrodek.pl/katalog/regulamin.html
http://www.osrodek.pl/katalog/edycja_user.html
http://www.osrodek.pl/katalog/edycja_user.html
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