
 

 
       Krynica Morska, 15.06.2020 r.  

 

Szanowni Państwo, 
Lokalna Organizacja Turystyczna w Krynicy Morskiej wraz z Burmistrzem Miasta Krynica Morska Panem 
Krzysztofem Swatem, od 8 czerwca 2020 prowadzą bardzo intensywną  kampanię promocyjna naszego 
miasta. 
Kampania prowadzona jest przez profesjonalną agencję reklamowo-marketingową w oparciu o dedykowaną 
stronę www.odpocznijwkrynicymorskiej.pl, artykuły sponsorowane oraz social-media (FB, instagram, google 
display) 
Pierwsze efekty można już  zobaczyć w sieci: 
https://podroze.gazeta.pl/podroze/7,138681,26005871,krynica-morska-kojarzy-ci-sie-tylko-z-plazowaniem-
nie-uwierzysz.html  
  
https://www.facebook.com/events/3628758850483844/ 
  
Budżet kampanii to 100 000 zł. 
  
Specjalnie dla celów niniejszej kampanii powstała strona internetowa:  https://odpocznijwkrynicymorskiej.pl.  
Na stronie tej oprócz atrakcji turystycznych opublikowana jest również baza obiektów noclegowych w 
Krynicy Morskiej. Na ten moment w bazie tej znajdują się obiekty prowadzone przez członków Lokalnej 
Organizacji Turystycznej. Ze względu na krótki czas do startu kampanii obiekty członków LOT-u zostały 
dodane warunkowo, w przypadku braku stosownej opłaty do 30.06.2020 r. zostaną usunięte. 
  
Istnieje możliwość dodania do tej bazy także obiektu noclegowego, który jest  wpisany do rejestru innych 
obiektów świadczących usługi hotelarskie, który to rejestr  prowadzi Burmistrza Miasta. 
Koszt wpisu to 200 zł netto (dla członków LOT) oraz 300 zł netto dla pozostałych obiektów znajdujących się 
w Rejestrze.  
Kwota dotyczy publikacji na okres od dnia opublikowania do 31 grudnia 2020 roku na stronie internetowej:  
https://odpocznijwkrynicymorskiej.pl  w zakładce baza noclegowa. 
Jeżeli chcieliby Państwo aby prezentacja Waszego obiektu znalazła się na 
stronie https://odpocznijwkrynicymorskiej.pl/ prosimy o niezwłoczne przesłanie na adres 
email: lot@krynicamorska.pl: 
- danych teleadresowych swojego obiektu noclegowego, które powinny znaleźć się w spisie wg szablonu 
który jest na stronie https://odpocznijwkrynicymorskiej.pl/ w zakładce baza noclegowa, 
- jedno zdjęcie do prezentacji /portale mierzeja.pl i krynicamorska.pl wyraziły zgodę na bezpłatne 
wykorzystanie zdjęć dla portalu https://odpocznijwkrynicymorskiej.pl/  
- dane do faktury vat. 
Jednocześnie z przyjemnością pragniemy poinformować, że kampania promocyjna zwiększy swój budżet  
o kolejne 20.000 zł. Dzięki wsparciu z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która ogłosiła 
konkurs na promocję regionów województwa pomorskiego a Lokalna Organizacja Turystyczna w Krynicy 
Morskiej uzyskała w nim główną dotację.  
https://www.prot.gda.pl/rozstrzygniecie-konkursu-na-wsparcie-dzialan-promocyjnych-dla-czlonkow-prot-ii-
edycja/   

Prosimy o jak najszybsze przesłanie niezbędnych informacji. 
Pozdrawiam 
Adrian Bogusłowicz 
Prezes Zarządu LOT  
Krynica Morska 

Członkowie LOT Krynica Morska 
Gestorzy Bazy Noclegowej  
w Krynicy Morskiej 
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