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Wstęp
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy z serwisem CzarterMazury.pl. Nasza oferta dostosowana jest
do specyfiki branży i oczekiwań kontrahenta. Zawiera opis możliwości reklamy oraz zasady współpracy.

CzarterMazury.pl w liczbach
CzarterMazury.pl
jest
jednym
z
najchętniej
odwiedzanych
serwisów
poświęconym
Mazurom
w polskim Internecie. Już w pierwszym roku działalności
odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie zarówno
ze strony firm czarterowych jak i osób indywidualnych
poszukujących czarteru.
Statystyki:
•

Nasz serwis w sezonie odwiedza dziennie
średnio 2 500 osób poszukujących czarteru
na Mazurach. W ostatnim roku zanotowaliśmy
prawie 500 000 wejść co jest 25% lepszym
rezultatem niż rok wcześniej. To olbrzymia
liczba potencjalnych klientów dla Twojej firmy
(dane
z programu Webalizer serwera
Ogicom.pl). W tym sezonie rekord także
prawdopodobnie zostanie pobity.

•

W sezonie 2009 użytkownicy korzystali przeszło
950 000 razy z naszej wyszukiwarki
w poszukiwaniu czarteru. W sezonie 2010 liczba
ta wzrosła już do 1 150 000 razy co świadczy o
wzroście popularności naszego narzędzia przy
poszukiwaniu ofert czarteru.

•

105 firm czarterowych zarejestrowanych
w naszym systemie (517 jachtów). Szeroka
oferta jachtów i zaawansowana wyszukiwarka
sprawia, że CzarterMazury.pl staje się coraz
popularniejszym miejscem do poszukiwania
czarteru.

•

Ponad 500 zarejestrowanych użytkowników.

•

108 obiektów (porty, bary, restauracje, atrakcje
turystyczne) wraz z opisami na naszej mapie
Mazur sprawiają, że serwis jest przyjazną
przystanią dla internautów kochających Mazury.

•

Dbamy o wysoką pozycję w wyszukiwarkach,
takich
jak
google
czy
onet.
Serwis
CzarterMazury.pl znajduje się w pierwszych
dziesięciu wynikach m. in. dla haseł: czarter
Mazury, sasanka 660 czarter, mapa Mazur,
porty na mazurach, pogoda na mazurach i wiele
innych. Dzięki temu podnosimy skuteczność
twojej oferty!
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Profil użytkownika serwisu
Dzięki ankietom wypełnianym przez użytkowników
serwisu posiadamy dane statystyczne określające
grupę docelową nasz serwisu. Poniżej przedstawiamy
wykresy wygenerowane na podstawie danych
zebranych w ostatnim sezonie.
Pochodzenie
Większość użytkowników pochodzi z województw:
wielkopolskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego oraz
lubelskiego. Są to województwa z dużymi
aglomeracjami, z których wywodzi się większość
żeglarzy czarterujących jachty podczas sezonu.
Z poniższych wykresów wynika, że użytkownikami
serwisu są głównie energiczni, młodzi ludzie poniżej
35 roku życia, którzy w 82% żeglują raz w roku lub
częściej!
Zdecydowana
większość
pływa
na wynajętych jachtach. Reklama umieszczona
w serwisie CarterMazury.pl jest kierowana do ściśle
ukierunkowanej grupy docelowej!

Wiek

Jak często żeglujesz?

Posiadasz własny jacht
czy czarterujesz?
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Sposób prezentacji oferty
Dbamy, aby oferty prezentowane w naszym serwisie wyglądały atrakcyjnie oraz były czytelne i przejrzyste. Poniżej
przedstawiamy schemat według którego wyświetlane są oferty czarteru.
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Dla każdej firmy prezentującej oferty czarteru
w serwisie przygotowaliśmy także mini stronę
zawierającą zestawienie całej oferty. Po prawej
znajduje się schemat takiej mini strony. Dane zawarte
na tej stronie oraz na stronach oferty edytowane
są poprzez prosty panel administracyjny.
Panel administracyjny
Ofertę umieszczoną w serwisie CzarterMazury.pl
można w każdej chwili modyfikować. Panel
administracyjny jest intuicyjny i prosty w obsłudze,
dlatego bez problemu każdy poradzi sobie z dodaniem
nowego jachtu, zmianą cennika, wgraniem zdjęć lub
wprowadzeniem
oferty
last
minute!
Poniżej
prezentujemy formularz służący do dodawania i edycji
ofert. W każdej chwili możesz zwrócić się także
o pomoc do administratorów serwisu.
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Statystyki
Na bieżąco możesz śledzić skuteczność swojej oferty. Rozbudowane
statystyki pokażą Ci, ile osób czytało każdego dnia ofertę twojej firmy
oraz ile osób zostało przekierowanych z serwisu CzarterMazury.pl
na stronę Twojej firmy.

Lista firm czarterowych
Dla łatwiejszej orientacji w ofertach firm
czarterowych
przygotowaliśmy
listę
firm
czarterowych prezentujących oferty w serwisie
CzarterMazury.pl. Jest to kolejne miejsce, w którym
internauci wyszukują firmy.

Dodatkowe możliwości
reklamy
W tym sezonie przygotowaliśmy dla firm
czarterowych dodatkowe formy reklamy, które
podnoszą skuteczność ofert.
1. Baner reklamowy po lewej stronie serwisu
(widoczny na grafice obok). Może to być
stała grafika, animacja lub link do wybranej
oferty firmy znajdującej się w serwisie.
Dozwolony jest także link do stron
zewnętrznych (np. bezpośrednio do strony
WWW firmy).
2. Dodanie do listy firm czarterowych firmy,
która nie posada ofert czarteru w bazie
danych serwisu CzarterMazury.pl (dla firm
posiadających
ofertę
w
serwisie
CzarterMazury.pl opcja ta jest bezpłatna).
3. Wyróżnienie
firmy
na
liście
firm
czarterowych
–
umieszczenie
firmy
na początku listy lub wyróżnienie kolorem.
4. Wyróżnienie ofert czarteru w wynikach
wyszukiwania – wyróżnienie kolorem lub
ikoną „polecamy”.
Zapytania o inne formy reklamy prosimy kierować na adres email: admin@czartermazury.pl. Jesteśmy otwarci na
wszelkie formy współpracy.
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Cennik
1. Cennik usług związanych z ofertami czarteru na sezon 2011:
Usługa

Okres trwania

Cena

sezon

20 zł za 1 typ jachtu

sezon

30 zł za 1 typ jachtu

- firmy posiadające ofertę w serwisie

sezon

0 zł

- firmy nie posiadające oferty w serwisie

sezon

50 zł

Wprowadzanie ofert LAST MINUTE*

sezon

0 zł

Automatyczne wysyłanie ofert LAST MINUTE
poprzez email do użytkowników serwisu*
Wyświetlanie ofert w galerii na stronie głównej*

sezon

0 zł

sezon

0 zł

Wyświetlanie ofert w galerii typów jachtów*

sezon

0 zł

Utrzymanie oferty czarteru w serwisie (dotyczy
ofert wprowadzonych przed 1 kwietnia 2011)
Utrzymanie oferty czarteru w serwisie (dotyczy
ofert wprowadzonych po 1 kwietnia 2011)
Umieszczenie firmy na liście firm czarterowych

Wyświetlanie ofert w wynikach wyszukiwania
sezon
0 zł
czarteru*
Samodzielne wprowadzanie zmian w ofercie
0 zł
poprzez panel administracyjny*
Wprowadzenie oferty czarteru przez
jednorazowo
20 zł
administratorów na podstawie dostarczonych
materiałów
Aktualizacja oferty z poprzedniego sezonu przez
jednorazowo
10 zł
administratorów na podstawie dostarczonych
materiałów
Wyróżnienie firmy na liście firm czarterujących
sezon
50 zł
(umieszczenie na początku listy lub wyróżnienie
kolorem)
Wyróżnienie oferty w wynikach wyszukiwania
sezon
10 zł za jacht
(kolorem lub ikona polecamy)
Wyróżnienie oferty w wynikach wyszukiwania
sezon
50 zł za całą ofertę firmy
(kolorem lub ikona polecamy)
*) opcje dostępne tylko dla firm posiadających oferty czarteru w serwisie CzarterMazury.pl
Ceny podane w cenniku są cenami netto. Należy doliczyć 23% VAT.
2. Cennik reklam w serwisie CzarterMazury.pl na sezon 2011.
Usługa
Baner reklamowy
(lewa strona pod menu – stała grafika lub
prezentacja oferty z serwisu)
- od kwietnia do sierpnia
- pozostałe miesiące

Okres trwania

Cena

miesiąc

30-50 zł

miesiąc

10 zł

Ceny podane w cenniku są cenami netto. Należy doliczyć 23% VAT.
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