Proszę wybrać typ pakietu reklamowego (proszę zastąpić znak "o" znakiem "x"):

o Wpis Skrócony - zawiera logo, dane teleadresowe i krótki opis. Pojawia się na liście obiektów w wybranej kategorii.
o Wpis Szczegółowy - zawiera jak wyżej. Dodatkowo przy opisie skróconym pojawia się link "więcej" i "opis szczegółowy". Pod tym linkiem można  umieścić dodatkowo znacznie więcej informacji (opis szczegółowy, do 20 zdjęć, dojazd, mapę, cennik, formularz rezerwacji).
o Wpis Szczegółowy z własnym adresem internetowym w naszej domenie - zawiera jak wyżej. Dodatkowo uzyskują Państwo własny adres internetowy w naszej domenie pod którym zostaje wygenerowana standardowa strona internetowa na podstawie wszystkich informacji zgromadzonych o Państwa obiekcie w naszej bazie.

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnieinia. Do maila proszę załączyć zdjęcia obiektu w formacie jpg (maksymalnie 15 zdjęć).

Dane podstawowe:
*Nazwa obiektu:
*Adres obiektu: 
Telefon: 
Fax: 
Telefon komórkowy:
*Adres Email:
Strona internetowa:

Opis skrócony: (Dowolnej treści skrócony opis obiektu, maksymalnie 350 znaków)

...

Dalsze pola należy wypełnić w przypadku wybrania pakietu Wpis Szczegółowy

Opis szczegółowy: (Dowolnej treści dokładny opis obiektu)

...

Atrakcje w pobliżu: (Dowolna treść)

...

Wyposażenie i atrakcje: (Niepotrzebne proszę usunąć)
Telefon, TV , SAT , Radio , Lodówka , Aneks kuchenny , WC , Łazienka , Internet , Fax , Jadalnia , Pralnia , Parking , Garaż, Wyżywienie , Drink-Bar , Kawiarnia , Restauracja , Świetlica, Dyskoteka , Sala komputerowa , Sala konferencyjna , Taras/balkon , Plac zabaw , basen , bilard , boisko sportowe , ping-pong , sala gimnastyczna , sauna , siłownia  , solarium , hydromasaż , gabinet kosmetyczny , gabinet odnowy bilogicznej , opieka medyczna , jacuzzi ,
kąpielisko , konie , kort tenisowy , mini golf , wyciąg narciarski , wypożyczalnia rowerów , warsztaty dla dzieci , grill , grzybobranie , imprezy plenerowe , kulig , mini zoo , ognisko , sylwester , wędkowanie , góry , jezioro , las , miasto ,wieś , Organizacja konferencji/szkoleń ,
Ułatwienia dla niepełnosprawnych , Możliwość przyjazdu ze zwierzętami

Jak dojechać: (Proszę o opis ułatwiający dojazd do obiektu)

...

Oferta i cennik: (Proszę uzupełnić wpisując liczby, tj. kwoty lub ilość pokoi)

Przedział cenowy za nocleg od ..... do .... zł za osobę.

Ilość pokoi 1 osobowych - ...., cena pokoju - .... zł za dobę.
Ilość pokoi 2 osobowych - ...., cena pokoju - .... zł za dobę.
Ilość pokoi 3 osobowych - ...., cena pokoju - .... zł za dobę.
Ilość pokoi 4 osobowych - ...., cena pokoju - .... zł za dobę.
Ilość pokoi 5 osobowych i większych - ...., cena pokoju od - .... zł za dobę.

Ilość apartamentów 1 osobowych - ...., cena apartamentu - .... zł za dobę.
Ilość apartamentów 2 osobowych - ...., cena apartamentu - .... zł za dobę.
Ilość apartamentów 3 osobowych - ...., cena apartamentu - .... zł za dobę.
Ilość apartamentów 4 osobowych - ...., cena apartamentu - .... zł za dobę.
Ilość apartamentów 5 osobowych i większych - ...., cena apartamentu od - .... zł za dobę.
   (Apartament - jeden lub więcej pokoi z własną łazienką i aneksem kuchennym)

Dodatkowe uwagi do cennika: (np. dodatkowa osoba, negocjacja cen, grupy zorganizowane, dzieci, zwierzęta, zniżki, itp)

....

Dodatkowe usługi i opłaty: (Np. wyżywienie, sprzęt, itp)

...

Proponowana nazwa adresu internetowego: 

http://www.(tu prosze podac dowolna nazwe).ZiemiaKlodzka.pl


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych oraz moich danych osobowych dla potrzeb reklamy w portalu ZiemiaKlodzka.pl (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883). Dane te nie będą przekazywane żadnym osobom i podmiotom trzecim." (Proszę napisać TAK lub NIE). W przypadku braku zgody, umieszczenie reklamy nie będzie możliwe.

...

