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 Szanowni Państwo w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej: 

 

Proponujemy wykonanie w pełni responsywnej prezentacji internetowej Państwa obiektu, wraz z 

emisją w Internecie cyrylicznym, jak również europejskim na samodzielnych domenach, z pełną 

ich optymalizacją i tłumaczeniem na języki:  

 

1. wersja językowa rosyjska emitowana na serwerze w Rosji  

www.nazwaobiektu.polturizm.ru   

2. wersja językowa ukraińska emitowana na serwerze w Ukrainie 

www.nazwaobiektu.polturizm.com.ua   

3. wersja językowa białoruska emitowana na serwerze w Białorusi 

www.nazwaobiektu.polturizm.by   

4. wersja językowa polska emitowana na serwerze w Polsce 

www.nazwaobiektu.polturizm.pl   

 

 

Materiały do wykonania prezentacji za Państwa zgodą pobieramy z polskiej strony internetowej. 

Tak przygotowany projekt autoryzujemy, następnie wykonujemy wskazane tłumaczenia i 

pozostałe czynności przedstawione w ofercie, a w ramach emisji prezentacji:  

 

- Założymy na każdej z emitowanej prezentacji widżety linkujące do portali 

społecznościowych: www.facebook.com,  www.plus.google.com,  www.vkontakte.ru,  www.pintere

st.com, www.twitter.com  

 

- Utworzymy i wyemitujemy stronę w domenie google podłączoną do prezentacji Państwa firmy 

(przykład https://sites.google.com/view/st-bruno/) 

 

- Dokonamy wpisu w katalogach naszych portali wraz z umieszczeniem informacji o firmie na 

poczytnych miejscach www.polturizm.ru, www.polturizm.com.ua, www.polturizm.pl, www.polturizm.eu, 

www.evroturizm.ru, www.evroturizm.com.ua, www.evroturizm.pl, www.evroturizm.eu   

 

- Wygenerujemy kod Google Analytics, który umieścimy na każdej prezentacji, by móc śledzić 

ruch odwiedzin na emitowanych stronach  

 

- Prezentacja weźmie udział w ratingu portalu www.top.mail.ru  (Вокруг света),  

 

- Zweryfikujemy i zaindeksujemy emitowane prezentacje w wyszukiwarkach:  

Yandex, Mail, Google, Bing, Rambler. 
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- Koszt tak wykonanej prezentacji to kwota 300 złotych netto na okres pierwszego roku emisji. 

 

- Dodatkowo oferujemy emisje na następny rok w wersji językowej angielskiej na domenie 

www.nazwaobiektu.polturizm.eu  w cenie 100 złotych netto.  
www.nazwaobiektu.evrolturizm.eu  w cenie 100 złotych netto. 
 

Przykłady wykonanych prezentacji z ponad 2000 emitowanych: 

www.bursztynek.polturizm.ru  
www.czarnypotok.evroturizm.ru   
www.dal-kielce.polturizm.ru  
www.dwor-kresowy.polturizm.ru  
www.mercure-jeleniagora.polturizm.ru  
www.royal.polturizm.ru  
www.stbruno.polturizm.ru    
www.wyspianski.polturizm.ru   
 
 

Nasze portale miesięcznie notują około 100 000 odwiedzin 

 
 
UWAGA  
W przypadku zainteresowania naszą ofertą i chęcią zlecenia wykonania prezentacji Państwa obiektu prosimy o 
mailowe potwierdzenie takiej woli. 
Przykład: Zlecam wykonanie prezentacji internetowej firmy z emisją na okres 1 roku za kwotę 300 (wersja wschodnia) 
lub 500 (wersja wschodnia i zachodnia) netto zgodnie z przedstawioną ofertą. Materiały graficzne i tekstowe proszę 
pobrać z naszej strony internetowej.  

 
 
Wszystkie przekazywane nam materiały tak graficzne jak i tekstowe muszą być wolne od praw autorskich osób innych 
i w pełni stanowić własność zleceniodawcy. W przypadku przekazania nam materiałów chronionych prawami 
autorskimi osób innych odpowiedzialność za ich przekazanie i wykorzystanie w prezentacji ponosi w pełni 
zleceniodawca. 
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