Český ráj INFO

Nabídka spolupráce s informačním systémem

WWW.CESKYRAJ.INFO

Dovolte, abychom Vám nabídli možnost spolupráce s největším regionálním informačním systém,
specializovaným na ubytovací služby v Českém ráji a okolí. Systém nabízí prezentace jednotlivých ubytovacích
objektů, hotelů, penzionů, rekr. středisek, apartmánů, privátů, ubytoven a dalších, a to včetně fotografií,
kontaktů, popisu objektů, poskytovaných služeb, okolí, památek, možností sportovního vyžití atd.
Jak vložit Váš objekt do systému
Možností, jak vložit objekt do informačního systému, máte několik. Můžete tak učinit přímo na
www.ceskyraj.info, kde v menu naleznete odkaz „Přidat objekt“ nebo nám pošlete kontaktní e-mail na
dotazy@ceskyraj.info. Nemáte-li přístup na internet, zatelefonujte na níže uvedený telefon, zašleme Vám
formulář pro vložení Vašeho objektu.
Jak se o Vás zájemce o ubytování dozví?
Vložením Vašeho objektu do informačního systému bude nabídka ubytování přístupná ticícům zájemců o
ubytování. Protože upřednostňujeme přímý kontakt klienta s ubytovatelem, zájemci o ubytování budou
kontaktovat přímo Vás – ubytovatele (bez prostředníka), přes kontakty uvedené u Vašeho objektu (telefon, fax,
e-mail, adresa atd.). Máte-li již vlastní internetové stránky, internetová adresa, uvedená v kontaktech, bude
odkazovat na Vaše webové stránky, čímž stoupne jejich návštěvnost.
Co ještě získáte?
Mimo vlastní podrobné celostránkové prezentace s fotogalerií a se všemi kontakty v informačním systému
Českého ráje umožníte přímý kontakt Vašich zákazníků na Vás a směřování dotazů a objednávek zákazníků
přímo na Váš e-mail, telefon, fax. Získáte odkaz na vlastní, již existující www stránky (prezentace bude
propojena s Vašimi www stránkami, pokud je máte). Můžete také používat internetové adresy ve tvaru :
www.ceskyraj.info/vas_objekt. Vaše prezentace může být používána spolu s adresou i zcela mimo náš
informační server, do svých www stránek můžete vložit a používat rezervační formulář z našeho serveru. Každý
objekt je navíc samostatně registrován ve významných českých vyhledávačích (zpravidla nejméně ve dvou), z
důvodů zvýšení účinnosti, atd. (podrobnosti na www.ceskyraj.info)
Kolik to stojí?
Roční poplatek : 960,- Kč. (=80,- Kč./měs.). Při platbě na 2 roky 10% sleva.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a věříme, že Vám Vaše rozhodnutí přinese užitek.

S přáním hezkého dne
za www.ceskyraj.info
L. Sluka
Tel : 720 334 890
E-mail : sluka@ceskyraj.info

