
Dostęp do regionalnego portalu sprzedażowego pracującego na niższych prowizjach niż
zagraniczni giganci;
Wykorzystanie zainteresowania regionem (i portalem swietokrzyskie.travel) do zwiększenia
sprzedaży;

Sprzedaż nie tylko miejsc noclegowych, lecz również atrakcji, wycieczek, voucherów;
Przekuwanie budżetu marketingowego w realny obrót dla regionu i pieniądze dla

przedsiębiorców;

Bezpieczny, przejrzysty i wygodny kanał sprzedaży przez witrynę

www.swietokrzyskie.travel i Tripsomnia.com (również w wersji mobilnej);

Promocję internetową ofert pod parasolem marki Świętokrzyskie;

Udział w regionalnych akcjach rabatowych (sprzedaż mniej popularnych terminów).

W ślad za informacjami przekazanymi Państwu na Walnym Zgromadzeniu Członków

Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, zapraszamy 

na spotkanie informacyjne dotyczące platformy sprzedażowej ofert turystycznych
województwa świętokrzyskiego. 

Spotkanie odbędzie się dn. 10 lipca (piątek) o godz. 12:00 
w Best Western Grand Hotel**** w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78 (sala Łysogóry). 
 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dn. 08 lipca 2020:

telefonicznie 41 348 00 60

e-mail informacja@swietokrzyskie.travel

Platforma to nowatorskie na skalę promocji regionów rozwiązanie, które umożliwi Państwu

sprzedaż ofert: nie tylko noclegów, ale też usług turystycznych, gastronomicznych, pakietów,

bonów zniżkowych, voucherów, itp. poprzez stronę www.swietokrzyskie.travel. 

Co zyskacie Państwo dzięki udziałowi w projekcie?

Sukces przedsięwzięcia zależy w znacznej mierze od Państwa! Kluczowa jest przede
wszystkim ilość i jakość ofert dostępnych w systemie!
 

Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele firmy Tripsomnia (naszego partnera

technicznego) którzy przedstawią Państwu system zarządzania ofertami i metody płatności. 

My natomiast zapoznamy Państwa z zasadami pierwszej wspólnej regionalnej akcji
rabatowej pod roboczą nazwą „Świętokrzyskie czaruje - 110% jakości za 100% ceny”. 
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Narzędzie uruchomimy 24 lipca. Start platformy chcemy zaakcentować pierwszą akcją

promocyjną. Prosimy, by pierwsze oferty zawierały  bonus (o orientacyjnej wartości 10% całej

usługi), który zachęci turystów do zakupów przez nowy kanał dystrybucji. Zachęcamy, by na

nasze spotkanie przyszli Państwo z pomysłem na taką ofertę.

Zaznaczamy jednak, że platforma jest działaniem długofalowym. Naszym celem jest

stworzenie dla Państwa  efektywnego kanału sprzedażowego. Narzędzie to umożliwi nam

także wspólne przeprowadzenie przyszłych regionalnych akcji rabatowych.

Szczegółowe informacje:

Magdalena Osełka, 517 958 950

m.oselka@swietokrzyskie.travel
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STAT I S T I CS
PASTE L  DECO  &  CO .

PLATFORMA
SPRZEDAŻOWA
ŚWIĘTOKRZYSK I E  

Wstęp
Czym jest regionalny portal sprzedażowy
Dodawanie i zarządzanie ofertami
Płatności
Integracja platformy sprzedażowej

SPOTKANIE INFORMACYJNE
Best Western Grand Hotel****

Kielce, ul. Sienkiewicza 78 
sala Łysogóry

11:45 Rejestracja uczestników

12:00 Powitanie gości i omówienie celów spotkania 
          przez przedstawiciela ROT WŚ
12:10 Prezentacja platformy sprzedażowej
          przez przedstawiciela firmy Tripsomnia

                  z witryną www.swietokrzyskie.travel
13:45 Omówienie warunków akcji "Świętokrzyskie czaruje
          - 110% jakości za 100% ceny"
14:00 Pytania i odpowiedzi

AGENDA  SPOTKAN IA


