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Kraków jest jednym z najpiękniejszym polskich miast. Koloryt i atrakcyjność Krakowa, 

kulturalnej stolicy Polski, tworzą współistniejące ze sobą na co dzień przeszłość i 

teraźniejszość. Nasza firma już od 10 lat stara sie zachęcać turystów do odkrywania 

uroków naszego miasta oraz ułatwić im wybór najwyższej jakości usług, z których mogą 

skorzystać podczas pobytu w Krakowie.

Prezentowane przez nas oferty trafiają w większości do odbiorców, którzy już są zdecydowani na 

przyjazd do Krakowa i są na etapie planowania szczegółów pobytu oraz wyboru usług, z których 

skorzystają. Jeśli więc chcesz żeby mieli szansę na wybór Twojej propozycji skontaktuj się z nami i 

zamów reklamę swojej firmy.

                      Zapraszamy !

SZCZEGOLY OFERTY

Do współpracy szczególnie zapraszamy firmy i usługodawców z następujących branż:

obiekty konferencyjne

restauracje i inne obiekty gastronomiczne

 przewodnicy miejscy

 firmy organizujące wycieczki do Wieliczki, Oświęcimia...

 biura przewodnickie

 firmy transportowe

 obiekty fitness, SPA&Wellness

 kluby muzyczne, puby

Zapraszamy również wszystkich innych usługodawców, których usługi mogą być oferowane 
turystom odwiedzającym Kraków.

Państwa reklama będzie wyświetlana w formie wizytówki ze zdjęciami oraz opisem usług. 
Wszystkie dane można dowolnie edytować.

W zależności od wybranego pakietu umiejscowienie reklamy będzie różne - można wybrać
wizytówkę na stronie głównej lub tylko w swojej branży.
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W ZAKLADCE 
O KRAKOWIE

WIZYTOWKA PODSTAWOWA
W ZAKLADCE BRANZY
OPCJA OBOWIAZKOWA 

 NA STRONIE 
GLOWNEJ

REKLAMA 
NA VOUCHERZE

WIZYTÓWKA 
NA PODSTRONIE 

O KRAKOWIE

WIZYTÓWKA 
NA STRONIE

GŁÓWNEJ

WIZYTÓWKA 

NA VOUCHERZE

 WIZYTÓWKA 
PODSTAWOWA

12 miesięcy 
199 PLN

12 miesięcy 
99 PLN

CENNIK 

opłata dodatkowa

12 miesięcy 
199 PLN

opłata dodatkowa opłata dodatkowa

1 miesiąc
499 PLN

RODZAJE WIZYTOWEK :
PODSTAWOWA - widoczna na podstronie dedykowanej danej branży. Dopiero po wykupieniu 

tej wizytówki można dokupić pozostałe formy reklamy. 

NA PODSTRONIE O KRAKOWIE - reklama widoczna na podstronie “O Krakowie”. Wizytówki na 

tej podstronie trafiają do większej liczby odbiorców.

NA STRONIE GŁÓWNEJ - reklama o najszerszym odbiorze.

  NA VOUCHERZE - reklama jest dodawana do każdego vouchera, jaki otrzymują klienci po

 dokonaniu rezezerwacji przez stronę EnjoyKrakow.pl. Ta forma reklamy 

 charakteryzuje się tym, że trafia do odbiorcy, który na 100% odwiedzi Kraków 

i będzie korzystał z różnych usług podczas swojego pobytu. 



Zapraszamy do wspolpracy !

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

e-mail:   biuro@netapart.pl
  tel.:      + 48 661 030 274

Reklamę w naszym serwisie można zamówić na dwa sposoby. 

 Można skontaktować się z naszym biurem pod adresem biuro@netapart.pl , przesłać 

nam treść reklamy, logotyp, zdjęcia oraz dane kontakowe. My przygotujemy wizytówkę 

i po akceptcacji przez Państwa i wpłacie należności reklama zostanie opublikowana.

 Można również samodzielnie skomponować swoja wizytówkę. W tym celu należy 

 najpierw zarejestrować się w naszym serwisie klikając link „Załóż konto” lub „Zaloguj się 

za pomocą Facebooka”. Po utworzeniu konta, wprowadzeniu danych do faktury i danych 

teleadresowych trzeba kliknąć „Dodaj Reklamę”. Wówczas uruchomiona zostanie 

aplikacja umożliwiająca samodzielne skomponowanie swojej wizytówki. 

 Po wprowadzeniu wszystkich danych system poprosi o wybór abonamentu i zakresu 

reklamy, a następnie formy płatności. Po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu jej na 

naszym koncie reklama zostanie automatycznie opublikowana w naszym serwisie. 

JAK KUPIC REKLAME ? 
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