
OFERTA WSPÓŁPRACY

Poznaj możliwości
dotarcia do Twoich

odbiorców



Docieraj skutecznie 
do turystów krajowych 
oraz zagranicznych

Poznaj możliwości 
turystycznej
marki Visit Gdansk



Portal visitgdansk.com
oficjalny, największy portal 
turystyczny Miasta Gdańska

visitgdansk.com 
w 2020 roku

blisko   700 000
odsłon

ponad   280 000
aktywnych użytkowników

aktualna
baza wydarzeń

miejskich

ponad

200
obiektów sektora

turystycznego
w jednym miejscu!

gwarancja
dotarcia do rynku

międzynarodowego

największe grupy użytkowników: 
Polska, Niemcy, Wlk. Brytania, 

Włochy, Szwecja, Hiszpania, Norwegia

6
wersji

językowych



Profil Visit Gdansk 
na Facebooku ponad 

14 500 
aktywnych 

obserwujących 
profil

330 848
miesięczny 

zasięg postów
(na podstawie 
grudnia 2020)

gwarancja
dotarcia do rynku

międzynarodowego

Polska, Portugalia, Belgia, Łotwa, Węgry, 
Słowacja, Rosja, Dania, Norwegia, Włochy, 

Holandia, Stany Zjednoczone, Niemcy



Newsletter 
turystyczny

bezpośrednie 
dotarcie do blisko 

2000
turystów

zainteresowanych tematyką 
turystyczną Gdańska

systematyczna
komunikacja

2 razy
w miesiącu



Pozyskaj mieszkańca 
Gdańska jako swojego 
stałego klienta

Odkryj możliwości 
Gdańskiej Karty 
Mieszkańca



Portal www.jestemzgdanska.pl
oficjalny portal
Gdańskiej Karty Mieszkańca

jestemzgdanska.pl
w 2020 roku

ponad   3 600 000
odsłon

blisko   270 000
aktywnych użytkowników

aktualna
baza  informacji

ważnych dla
mieszkańców

oferty
rabatowe

dla mieszkańców

oferty

bezpłatnych
wstępów z Kartą

Mieszkańca



Profil Karta Mieszkańca
na Facebooku ponad 

3 300 
aktywnych 

obserwujących 
profil

800
średni miesięczny

zasięg postów
(na podstawie 
grudnia 2020)



Newsletter 
do mieszkańców systematyczna

komunikacja

2 razy
w miesiącu

baza ponad

60 000
aktywnych

użytkowników

stały

kontakt
z mieszkańcami

miasta



Warunki oferty: Przygotowanie materiału graficznego odbywa się po stronie klienta na podstawie specyfikacji przekazanej przez GOT. Wszystkie podane w ofercie kwoty są cenami netto.

Baner rotujący na stronie głównej 
portalu www.visitgdansk.com  

Baner graficzny (kafelek) w dedykowanej
sekcji strony głównej na www.visitgdansk.com  

Newsletter turystyczny - 1 wpis promujący

Facebook: Visit Gdansk - 1 post

Artykuł natywny lub sponsorowany na www.visitgdansk.com
(do 2 000 znaków, wersja PL oraz ENG)   

Specjalny stand reklamowy w Punkcie Informacji
Turystycznej przy ul. Długi Targ 28/29  

Artykuł natywny lub sponsorowany na
www.jestemzgdanska.pl (do 2 000 znaków)

Facebook: Karta Mieszkańca - 1 post

Baner graficzny na www.jestemzgdanska.pl
(do wyboru ekspozycja w 1 przestrzeni) 

Newsletter do mieszkańców - 1 wpis promujący 

Visit Gdansk - dotarcie do turysty krajowego i zagranicznego

Gdańska Karta Mieszkańca - dotarcie do mieszkańca (klienta wewnętrznego)

PAKIETY Turysta Mieszkaniec Premium Bez kompromisów

emisja reklam: 2 tygodnie emisja reklam: 2 tygodnie emisja reklam: 3 tygodnie emisja reklam: 3 tygodnie 

CENA [netto] 1 900 PLN 1 900 PLN 5 000 PLN 6 000 PLN



Zapraszam do kontaktu

Marcin Brzeziński

        marcin.brzezinski@visitgdansk.com

        +48 888 163 710
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