
Aktywnie spędzamy czas!

Odkrywamy miejsca!

Wypoczywamy 
i wspieramy turystykę!

Pakiety partnerskie



Pakiet miasta
Co oferujemy dla miasta:
• Tytuł partnera akcji dla miasta

• Wizyta naszego podróżnika w mieście i prezentacja 4 wybranych atrakcji – relacja na żywo na social mediach 
podróżnika

• Lokowanie i prezentacja miasta na kanałach SM akcji #urlopwkraju podobnie jak u podróżnika

• Możliwość odwiedzenia miasta przez redakcję #urlopwkraju w późniejszym terminie dla przypomnienia obserwatorom

• Lokowanie miasta w odcinku serialu na Youtubie #urlopwkraju z danego województwa – możliwość wypowiedzi 
Prezydenta miasta w filmie

• Opis miasta i jego atrakcji w ebooku poświęconym danemu województwu z aktywnymi linkami do prezentowanych 
atrakcji

• Opis miasta na blogu #urlopwkraju

• Logo partnera we wszystkich informacjach prasowych oraz przygotowanych materiałach promocyjnych, m.in.: 
informacjach rozsyłanych do  dziennikarzy i na ściance do zdjęć z podsumowania akcji

• Logo miasta w  serwisie dedykowanym akcji urlopwkraju.pl w boksie Partnerzy regionalni z aktywnym przeniesieniem 
strony miasta

• Możliwość wykorzystywania powstałych materiałów przez miasto w celu dalszej promocji (zdjęcia, materiały wideo, 
ebook)



Zasięg akcji

Patroni medialni:
• Serwisy informacyjne zarówno 

ogólnopolskie jak i regionalne, m.in. 
wp.pl, onet.pl, interia.pl

• Prasa kolorowa oraz branżowa

• Ogólnopolskie stacje radiowe

• Telewizja śniadaniowa i kanały 
tematyczne

Osoby współpracujące (blogerzy) 
zasięgi:
• Facebook: 925 tys. obserwujących

• Instagram: 2,6 mln obserwujących

• Blogi: 4,8 mln odsłon miesięcznie

• Youtube: 500 tys. subskrybentów



No dobrze, a ile to kosztuje?

Kampania promocyjna w ramach projektu dla każdego z miast:

34 tys. zł netto (w przypadku zaangażowania w projekt min. 10 miast) 
+ koszt noclegów z wyżywieniem dla odwiedzających ambasadorów

26 tys. zł netto  (w przypadku zaangażowania w projekt min. 20 miast)

+ koszt noclegów z wyżywieniem dla odwiedzających ambasadorów

Wspólnie możemy pomóc branży turystycznej  jednocześnie 
edukując społeczeństwo w kwestii dbania o zdrowie własne 

i naszych rodzin.



zapraszamy do współpracy 

Kontakt:

Maciej Niepogodziński 

kom. 512753248

maciek@advisorgroup.pl

Advisor Group sp. z o o

partner wspierający

„Urlop w kraju”

Aktywizujemy Polaków!

Pomagamy turystyce!

Aktywnie promujemy miejsca i firmy 

odpowiedzialne społecznie!

Organizator:

Fundacja „Razem Mierzymy Wyżej”
ul. Internetowa 50 lok. 47
03-290 Warszawa
KRS 0000798102, 
REGON 384591696, 
NIP 524 289  22  75

mailto:export@advisorgroup.pl

