Oferta dla partnerów biznesowych

Kim jesteśmy?
Jesteśmy pierwszym serwisem online, oddającym głos naszym internautom. Użytkownicy
strony odwiedz.to wyrażają swoje prywatne opinie na temat odwiedzonych lokali, mieszczących się na
terenie całej Polski. Szeroki wachlarz kategorii pozwala rozpatrywać poziom zadowolenia, bądź
niezadowolenia klientów, korzystających zarówno ze wszelkiego rodzaju obiektów gastronomicznych,
sportowo-rekreacyjnych czy rozrywkowych, jak i punktów poświęconych dbaniu o swój wygląd (salony
urody, studia tatuażu itp).
Zweryfikowani użytkownicy naszego portalu, po wcześniejszym zaakceptowaniu regulaminu, mają prawo
do:
Umieszczania zdjęć odwiedzonego miejsca (do których otrzymujemy pełne prawa), prezentujących
jego wystrój oraz prezencję zewnętrzną.
Opisania swoich wrażeń w sposób zgodny z zasadami netykiety.
Ocenę przy pomocy ikony odzwierciedlającej ich odczucia związane z wizytą w danym lokalu.

Jak wygląda prezentacja obiektu na stronie
odwiedz.to?
Każdy dodany na odwiedz.to obiekt, jest opatrzony krótkim opisem (w czym się specjalizuje, co jest
w nim charakterystycznego itp.) stworzonym przez nasz zespół lub, na życzenie, jego właściciela,
managera lub pracownika.
Zawsze informujemy o:
godzinach otwarcia
adresie
kontakcie
Zawsze zamieszczamy:
hiperłącze do profilu na Facebooku
adres strony internetowej
informacje o aktualnych promocjach i rabatach
wiadomości o nadchodzących wydarzeniach

Nasze atuty
Wyróżnia nas specjalna sekcja artykułów o różnorodnej tematyce, która nakierowuje odbiorców na
konkretne pomysły zagospodarowania swojego wolnego czasu.
Przeprowadzamy wywiady z reprezentantami jednostek z nami współpracujących (trenerzy
i instruktorzy fitness, fryzjerzy, szefowie kuchni, kosmetyczki, organizatorzy wystaw kultury i imprez
masowych itd.). Poświęcamy w nich uwagę konkretnym lokalom i ich ofertom.

Piszemy recenzje dostosowane do potrzeb odbiorcy w każdym wieku.
Tworzymy specjalne comiesięczne zestawienia, prezentujące lokale cieszące się najlepszymi opiniami
i największą popularnością.

Jesteśmy charakterystyczni ze względu na czytelne i oryginalne graficznie zaaranżowanie naszej
strony.

Przywiązanie do naszej strony, to przywiązanie do
Państwa usług
Serwis odwiedz.to jest gwarancją dodatkowej reklamy i wzrostu zainteresowania Państwa obiektem!
Dla użytkowników naszego serwisu staramy się oferować promocje partnerskie wiążące odbiorcę
zarówno z Państwa lokalem, jak i z naszą stroną (np. 10% tańszy produkt/usługa dla autorów pięciu
najlepszych opinii poświęconych danemu miejscu). Zachęcamy do umieszczania naszych firmowych
naklejek, opatrzonych informacją o świadomej współpracy z odwiedz.to, powiadamiających klientów, że
mogą w dowolnym momencie ocenić wizytę lub usługę na naszej stronie.

Oferta podstawowa – bezpłatna
Gwarantuje miejsce w bazie danych naszego serwisu.
Pozwala na umieszczenie 1 zdjęcia na stronie i opisu miejsca.
Na stronie lokalu zostają wyświetlone linki do strony www, Facebooka, Google Maps oraz Jakdojade.
Możliwość ustalenia promocji partnerskich z naszym serwisem.

Usługi abonamentowe
Wyróżnione miejsce w rankingu sponsorowanym.
Zamieszczenie banera promującego dane miejsce, w sliderze na stronie głównej.
Z Zamieszczenie banera promującego dany lokal na podstronie miejsca.
Artykuł sponsorowany, opisujący dany lokal w serwisie.

Oferta specjalna
Pakiet Basic
Lokal zostaje oznaczony na stronie głównej naszego serwisu poprzez pinezkę na mapie.
Z Odblokowanie możliwości dodania 5 zdjęć prezentujących lokal.
Przyznanie dostępu do panelu PhotoBox, w którym internauci zamieszczają prywatne zdjęcia
z odwiedzin w danym lokalu.
Przy zakupie rocznego pakietu oferujemy dodatki:
+ Dodanie artykułu sponsorowanego o danym miejscu.
+ Przyznanie wyróżnionego miejsca na szczycie tabeli w rankingach oceniania przez internautów na
okres 3 tygodni.

Oferta specjalna
Pakiet VIP
Lokal zostaje oznaczony na stronie głównej naszego serwisu poprzez pinezkę na mapie.
Z Odblokowanie możliwości dodania 10 zdjęć prezentujących lokal.
Przyznanie dostępu do panelu PhotoBox, w którym internauci zamieszczają prywatne zdjęcia
z odwiedzin w danym lokalu.
Dodanie artykułu sponsorowanego o danym lokalu.
Przyznanie wyróżnionego miejsca na szczycie tabeli w rankingach oceniania przez internautów.
Przy zakupie rocznego pakietu oferujemy dodatki:
Umieszczenie reklamy w formie banera na podstronie miejsca.
Przyznanie zniżki w wysokości 15% od stałej ceny na nasze abonamentowe usługi.
Zamieszczenie reklamy w formie slidera na stronie głównej, na okres 3 tygodni.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością!
odwiedz.to

www.facebook.com/odwiedzto
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