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Ponieważ nie jesteśmy hermetyczną grupą, zapraszamy do współpracy przy tworzeniu serwisu
wszystkie chętne osoby. Każdy może dobrowolnie dołączyć do grona współautorów serwisu
swietokrzyskie.org.pl. Jeśli masz żyłkę pisarską i lubisz opisywać ciekawe miejsca - pisz śmiało.
Pod adresem kontakt@swietokrzyskie.org.pl mile widziane są nie tylko teksty, ale też
zdjęcia. Jednak z góry zaznaczamy, że nie możemy zaoferować w zamian wynagrodzenia,
gdyż cały serwis jest stroną prowadzoną jedynie hobbystycznie i nie jest redakcją komercyjną.
Możemy jednak zaoferować coś zupełnie innego i jednocześnie równie satysfakcjonującego.
Oferta dla przewodników świętokrzyskich i gospodarstw agroturystycznych
W dziale "Informator turystyczny" znajdują się m.in. działy z bazą noclegową i niedawno
utworzony podddział "Przewodnicy". Każdy może pisząc na adres kontakt@swietokrzyskie.or
g.pl
dodać swój podstawowy
i bezpłatny wpis zawierający dane teleadresowe i kontaktowe. Jednak pomyśleliśmy o tych z
Was, którzy w całym tym gąszczu ofert chcą się wyróżnić. Proponujemy zatem Wam
przewodnikom i właścicielom gospodarstw agroturystycznych pewnego rodzaju wymianę.
Zapewne posiadacie niejedno ciekawe zdjęcie Waszej okolicy i niejeden tekst opisujący
świętokrzyskie atrakcje turystyczne lub równie ciekawe i mniej znane miejsca? Chętnie te
materiały opublikujemy na łamach serwisu, a w zamian stworzymy w nim podstronę
zawierającą dokładniejsze informacje o Waszej działalności wraz ze zdjęciami i szczegółowym
opisem. Wymiana taka była by bezgotówkowa, a szczegóły zawsze można omówić.
Oferta dla hotelarzy, producentów sprzętu turystycznego, itp.
Oczywiście nie chcemy ograniczać naszej propozycji jedynie do konkretnego grona
zawodowego. Jak pisaliśmy na wstępie - do współpracy zapraszamy wszystkie chętne osoby.
Zatem jeśli jesteś właścicielem pensjonatu, zajazdu czy hotelu to jest to propozycja także dla
Ciebie. Jeśli produkujesz szprzęt turystyczny, rowerowy czy jakikolwiek inny produkt
wykorzystywany przez podróżników, to także Ciebie dotyczy nasza propozycja. Zawsze
możemy zamieścić bowiem Twoją reklamę w formie banerów lub odnośników do Twoich stron.
Wystarczy tylko napisać na adres kontakt@swietokrzyskie.org.pl w celu omówienia
szczegółów.
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