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Cennik i opis usług serwisu gdziebylec.pl

Cennik usług serwisu gdziebylec.pl
Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 r.

Nazwa usługi:

Okres: / Szt.:

Cena brutto:

Rozszerzony dostęp abonencki

12 miesięcy

59 PLN

Wideowizytówka

12 miesięcy

59 PLN

Zdjęcie panoramiczne

12 miesięcy

59 PLN

2 tygodnie emisji
na stronie głównej portalu gdziebylec.pl

599 PLN

Tagowany artykuł sponsorowany

Pakiet Mini (Rozszerzony dostęp abonencki +
Wideowizytówka lub Rozszerzony dostęp abonencki +
Zdjęcie panoramiczne)

12 miesięcy

Pakiet Maxi (Rozszerzony dostęp abonencki +
Wideowizytówka + Zdjęcie panoramiczne)

12 miesięcy

Pakiet Mega (Rozszerzony dostęp abonencki +
Wideowizytówka + Zdjęcie panoramiczne + 1000 szt.
dwustronnych wizytówek papierowych)

12 miesięcy

Partnerstwo w Bywaj-Club
(właściciel obiektu)
Pakiet Bywaj-Club Mini (Partnerstwo Bywaj-Club +
Wizytówka Rozszerzona + informacja o nowym obiekcie
w mailingu)
Pakiet Bywaj-Club Maxi (Partnerstwo Bywaj-Club +
Wizytówka Rozszerzona + Wideowizytówka + emisja
bannera 1 tydzień + informacja o nowym obiekcie w
mailingu)
Wydanie i personalizacja Karty
Bywaj-Club (klubowicz) / duplikat Karty Bywaj-Club

SUPER OFERTA!

SUPER OFERTA!

SUPER OFERTA!

12 miesięcy

118 PLN 69 PLN

oszczędność 49 PLN

177 PLN 99 PLN

oszczędność 78 PLN

359 PLN

oszczędność 78 PLN
+ indywidualny projekt wizytówek gratis

59 PLN

12 miesięcy

SUPER OFERTA!

12 miesięcy

Możliwy rabat:

SUPER OFERTA!

118 PLN 59 PLN

oszczędność 59 PLN
+ bonus: informacja w mailingu gratis

177 PLN 99 PLN

oszczędność 98 PLN
+ bonus: informacja w mailingu i banner gratis

jednorazowo

14,99 PLN

Wizytówka papierowa – indywidualny projekt i druk

1000 szt.

259 PLN

Wizytówka papierowa Promo – indywidualny projekt
i druk

1000 szt.

SUPER OFERTA!

259 PLN 199 PLN

oszczędność 60 PLN

Wszystkie ceny podane w tabeli są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości 23%).
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Opis usług:
1.

Rozszerzony dostęp abonencki

Usługa rozszerzony dostęp abonencki umożliwia wprowadzenie i prezentację dodatkowych informacji dotyczących obiektu zgodnie ze specyfikacją
poszczególnych kategorii obiektów przedstawionych w tabelach. Obiekty z Rozszerzonym dostępem abonenckim ukazują się jako pierwsze w kolejności w
wynikach wyszukiwania, a dodane do wizytówki fotografie prezentowane są jako pierwsze w wizytówce obiektu. Dodatkowo na podstronie obiektu (Wizytówce
Obiektu), automatycznie umieszczany jest formularz rezerwacyjny, umożliwiający kontakt użytkowników portalu z właścicielem obiektu.
1.1. Kategoria obiektu: Nocleg

Rozszerzony dostęp abonencki
Podstawowe dane wizytówki

Rozszerzone dane wizytówki

Podstawowe
dane

Charakterystyka
obiektu

Obiekt przyjazny
dla

Położenie
obiektu

Odległości
od

Możliwość
wypożyczenia

Dodatkowe
dane

Obiekt
organizuje

Posiłki w
obiekcie

Opcje z
klimatem

opis obiektu, 5 zdjęć
położenie GPS,
nazwa obiektu,
dane teleadresowe,
mówimy w języku

łazienka w obiekcie,
łazienka w pokoju,
prysznic, wanna,
jacuzzi, restauracja,
bar, kuchnia / aneks
w pokoju / kuchnia
wspólna w obiekcie,
czajnik, lodówka,
mikrofalówka,
wyżywienie, TV w
pokoju, TV wspólne w
obiekcie, Internet, wifi, klimatyzacja,
ognisko, grill, parking,
parking strzeżony,
basen, sauna,
konferencje, karty
płatnicze, sejf, plac
zabaw, piaskownica,
siłownia, kręgle,
bilard, tenis stołowy

niepełnosprawni,
zwierzęta domowe,
rodziny z dziećmi,
biznes, wycieczki
zorganizowane,
rowerzyści, wycieczki
górskie, wspinaczka,
narciarze, kajakarze,
wędkarze, nurkowie,
windsurfing, żeglarze,
miłośnicy
grzybobrania,
miłośnicy historii,
miłośnicy golfa,
miłośnicy polowań,
miłośnicy koni

w górach, na
równinie, nad
morzem, blisko
jeziora, blisko
rzeki, blisko lasu,
blisko rozrywki, w
zamku / w pałacu,
na wsi

PKP, PKS,
centrum, las,
kąpielisko,
restauracja /
bar /
kawiarnia,
apteka,
kościół, stok,
port /
przystań

samochód,
rower, sprzęt
wodny, sprzęt
sportowy

formularz
rezerwacyjny
umożliwiający
kontakt
użytkowników
portalu z
właścicielem
obiektu, opis
obiektu, opis
atrakcji okolicy,
cennik, oferty
specjalne, 10
zdjęć, logotyp,
liczba miejsc
noclegowych w
obiekcie, liczba
miejsc w pokoju,
dostępność
obiektu (cały
rok, ciepły okres
roku, lato, zima)

imprezy
integracyjne,
kolonie
letnie,
konferencje /
szkolenia,
jazdy konne,
kulig, opieka
nad dziećmi,
paintball,
spływy,
sylwestry,
wesela,
wycieczki
okoliczne,
ogniska,
Święta
Bożego
Narodzenia,
Święta
wielkanocne

śniadania,
obiady,
kolacje,
obiadokolacje,
brak posiłków

ognisko,
kominek,
potrawy
regionalne,
wycieczki po
okolicy
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1.2. Kategoria obiektu: Kuchnia / Restauracja

Rozszerzony dostęp abonencki
Podstawowe dane wizytówki

Rozszerzone dane wizytówki

Podstawowe dane

Charakterystyka
obiektu

Obiekt przyjazny
dla

Rodzaj dań

Położenie
obiektu

Dodatkowe dane

Obiekt
organizuje

Średnia cena
dania
głównego

Wydzielone
miejsce

opis obiektu, 5 zdjęć
położenie GPS,
nazwa obiektu, dane
teleadresowe,
mówimy w języku

sklepik z wyrobami,
muzyka na żywo,
organizacja imprez,
rezerwacja stolików,
wi-fi, klimatyzacja,
ogródek letni,
parking, karty
płatnicze, miejsce
zabaw dla dzieci, sala
taneczna, dostawa na
telefon, zamówienia
na wynos, organizacja
pokazów meczów

niepełnosprawni,
zwierzęta domowe,
rodziny z dziećmi,
biznes, wycieczki
zorganizowane,
randkowicze,
rowerzyści

zupy, dania
główne, dania
wegetariańskie,
przekąski,
dziczyzna,
kanapki, kuchnia
regionalna, sałatki,
desery, fast-food,
koktajle
bezalkoholowe,
menu dla dzieci,
napoje gorące,
napoje zimne,
wódki, piwa, wina

w górach, na
równinie, nad
morzem, blisko
jeziora, blisko
rzeki, blisko lasu,
blisko rozrywki, w
zamku / w pałacu,
na wsi

formularz
rezerwacyjny
umożliwiający
kontakt
użytkowników
portalu z
właścicielem
obiektu, opis
obiektu, opis atrakcji
okolicy, menu /
cennik, oferty
specjalne, 10 zdjęć,
logotyp, liczba
miejsc w obiekcie,
dni i godziny
otwarcia

bankiety, catering,
imprezy zamknięte,
obiady
okolicznościowe,
sylwestry,
uroczystości
rodzinne, wesela,
karaoke

poniżej 20 PLN,
20-40 PLN, 4060 PLN,
powyżej 60
PLN

lokal tylko dla
niepalących,
lokal z
wydzielonym
miejscem dla
palących i
niepalących
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1.3. Kategoria obiektu: Atrakcje turystyczne

Rozszerzony dostęp abonencki
Rozszerzone dane
wizytówki

Podstawowe dane wizytówki

Podstawowe dane

Charakterystyka
obiektu

Bilety / ceny biletów

Dodatkowe dane

opis obiektu, 5 zdjęć
położenie GPS,
nazwa obiektu, dane
teleadresowe,
mówimy w języku,
dni i godziny
otwarcia

bar / restauracja,
Internet / wi-fi,
sklepik z pamiątkami,
możliwość wynajęcia
przewodnika, parking,
karty płatnicze, obiekt
przystosowany dla
niepełnosprawnych,
toaleta

wstęp płatny, wstęp
częściowo płatny, wstęp
bezpłatny

formularz rezerwacyjny
umożliwiający kontakt
użytkowników portalu z
właścicielem obiektu, opis
obiektu, opis atrakcji okolicy, oferty
specjalne, 10 zdjęć, logotyp

ceny biletu: ulgowy,
normalny, rodzinny, inny

1.4. Kategoria obiektu: Turystyka aktywna / Przyroda

Rozszerzony dostęp abonencki
Rozszerzone dane
wizytówki

Podstawowe dane wizytówki

Podstawowe dane

Charakterystyka
obiektu

Bilety / ceny biletów

Dodatkowe dane

opis obiektu, 5 zdjęć
położenie GPS,
nazwa obiektu, dane
teleadresowe,
mówimy w języku,
dni i godziny
otwarcia

sklepik z artykułami
(pamiątkami),
możliwość wynajęcia
przewodnika, parking,
WC, karty płatnicze,
obiekt przystosowany
dla
niepełnosprawnych,
restauracja / bar, wi-fi

wstęp płatny, wstęp
częściowo płatny, wstęp
bezpłatny, abonament

formularz rezerwacyjny
umożliwiający kontakt
użytkowników portalu z
właścicielem obiektu, opis
obiektu, opis atrakcji okolicy, oferty
specjalne, 10 zdjęć, logotyp

ceny biletu: ulgowy,
normalny, rodzinny, inny
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1.5. Kategoria obiektu: Po godzinach

Rozszerzony dostęp abonencki
Rozszerzone dane
wizytówki

Podstawowe dane wizytówki

Podstawowe dane

Charakterystyka
obiektu

Bilety / ceny biletów

Dodatkowe dane

opis obiektu, 5 zdjęć
położenie GPS,
nazwa obiektu, dane
teleadresowe,
mówimy w języku,
dni i godziny
otwarcia

parking, karty
płatnicze, obiekt
przystosowany dla
niepełnosprawnych,
organizacja imprez
zamkniętych,
restauracja / bar, wi-fi

wstęp płatny, wstęp
częściowo płatny, wstęp
bezpłatny, abonament

formularz rezerwacyjny
umożliwiający kontakt
użytkowników portalu z
właścicielem obiektu, opis
obiektu, szczegółowy cennik, oferty
specjalne, 10 zdjęć, logotyp

ceny biletu: ulgowy,
normalny, rodzinny, inny

1.6. Kategoria obiektu: Usługi turystyczne / Usługi

Rozszerzony dostęp abonencki
Podstawowe dane wizytówki

Rozszerzone dane wizytówki

Podstawowe dane

Charakterystyka
obiektu

Dodatkowe dane

opis obiektu, 5 zdjęć
położenie GPS,
nazwa obiektu, dane
teleadresowe,
mówimy w języku,
dni i godziny
otwarcia

parking, karty płatnicze,
obiekt przystosowany dla
niepełnosprawnych, wi-fi

formularz rezerwacyjny umożliwiający kontakt
użytkowników portalu z właścicielem obiektu, opis
obiektu, szczegółowy cennik, oferty specjalne, 10 zdjęć,
logotyp
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2.

Wideowizytówka

Usługa Wideowizytówka umożliwia umieszczenie na podstronie obiektu (Wizytówce Obiektu) filmu wideo. Wykupienie usługi Wideowizytówka upoważnia do
zaimportowania pliku wideo zgodnego ze specyfikacją, prezentującego ofertę Usługodawcy lub umieszczenie na podstronie Usługodawcy modułu z filmem
podlinkowanym do pliku wideo w innym serwisie (serwis YouTube).
Specyfikacja pliku:
format pliku: .avi, .mpeg
czas trwania wideo: max. 5 min.
wielkość pliku: max. 100 MB
Istnieje możliwość zaimportowania pliku wideo o innej specyfikacji (czas trwania, wielkość pliku). Zapytania w tej sprawie należy przesyłać na e-mail:
uslugi@gdziebylec.pl
Istnieje możliwość przygotowania indywidualnych Wideowizytówek na zamówienie. Ekipa gdziebylec.pl stworzy scenariusz Wideowizytówki, nagra w siedzibie
Usługobiorcy odpowiednie materiały wideo oraz przygotuje film. Zapytania w tej sprawie należy przesyłać na e-mail: uslugi@gdziebylec.pl

3.

Zdjęcie panoramiczne

Usługa Zdjęcie panoramiczne umożliwia umieszczenie na podstronie obiektu zdjęcia panoramicznego obiektu. Wykupienie usługi Zdjęcie panoramiczne
upoważnia do zaimportowania plików ze zdjęciami, na podstawie których serwis gdziebylec.pl przygotuje zdjęcie panoramiczne. Instrukcje dotyczące wykonania
odpowiednich zdjęć, na podstawie których zostanie przygotowane zdjęcie panoramiczne, zostały przedstawione w Pomocy formularza importowania zdjęć usługi
Zdjęcie panoramiczne.
Specyfikacja plików do przygotowania zdjęcia panoramicznego:
format plików: .jpg
pliki z fotografiami należy spakować za pomocą programów kompresujących do popularnych formatów .zip lub .rar
max. ilość plików: 50
Istnieje możliwość przygotowania indywidualnego Zdjęcia panoramicznego na zamówienie. Ekipa gdziebylec.pl wykona fotografie w siedzibie Usługobiorcy oraz
przygotuje zdjęcie panoramiczne. Zapytania w tej sprawie należy przesyłać na e-mail: uslugi@gdziebylec.pl
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4.

Tagowany artykuł sponsorowany

Usługa Tagowany artykuł sponsorowany umożliwia umieszczenie w portalu gdziebylec.pl artykułu opisującego obiekt, okolicę, wydarzenie Usługobiorcy.
Specyfikacja Tagowanego artykułu sponsorowanego:
emisja wstępu do artykułu w Aktualnościach na stronie głównej portalu gdziebylec.pl: 1 tydzień
objętość tekstu: 10 000 znaków (liczonych bez spacji)
możliwość zaimportowania do artykułu 10 zdjęć
możliwość linkowania w artykule obiektów, wydarzeń, przepisów kulinarnych z pozostałych sekcji portalu
możliwość zaimportowania 1 filmu wideo zgodnego ze specyfikacją usługi Wideowizytówka
Publikacja wprowadzonego artykułu następuje po weryfikacji artykułu przez moderatora serwisu gdziebylec.pl

5.

Partnerstwo w programie Bywaj-Club

Usługa Partnerstwo w programie Bywaj-Club skierowana jest do właścicieli obiektów turystycznych i usługowych.
Usługa uruchamiana jest na podstawie przygotowanej umowy partnerskiej, zawierającej informacje m.in. na temat udzielanych rabatów przez właściciela obiektu
klubowiczom Bywaj-Club. Przykład umowy partnerskiej znajduje się w sekcji Regulaminy na stronie portalu.
Szczegółowe informacje na temat usługi Partnerstwo w programie Bywaj-Club zawarte są w Regulaminie programu Bywaj-Club w serwisie gdziebylec.pl
dostępnym w sekcji Regulaminy na stronie portalu. Szczegóły oferty uczestnictwa można otrzymać po przesłaniu zapytania poprzez formularz na lub wysyłając
wiadomość na e-mail: bywaj-club@gdziebylec.pl

6.

Wizytówka papierowa

Wizytówka papierowa to usługa skierowana do właścicieli obiektów turystycznych i usługowych.
W ramach usługi przygotujemy indywidualny projekt 2-stronnej wizytówki papierowej obiektu turystycznego bądź usługowego. Wizytówki są obustronnie
foliowane co zapewnia ich wysoką trwałość. Po przygotowaniu projektu wizytówki i akceptacji przez usługobiorcę, zlecamy druk oraz wysyłkę pod wskazany
adres. W efekcie usługobiorca otrzymuje gotową paczkę. Istnieje możliwość wykupienia pakietu Wizytówka papierowa Promo - rabat na pakiet udzielany jest w
zamian za udostępnienie na rewersie wizytówki 50% powierzchni na reklamę serwisu gdziebylec.pl
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