
MILIONY MŁODYCH LUDZI CZEKA NA TWOJĄ OFERTĘ!

dlaStudenta.pl to obecnie największy w Polsce portal skierowany do młodych ludzi.

W maju 2009 roku portal osiągnął rekordową oglądalność 1 525 000 unikalnych użytkowników (statBiznes).

Portal powstał w 2003 roku we Wrocławiu – w mieście studenckim i mieście dla studentów.

Obecnie posiadamy 22 oddziały regionalne w największych ośrodkach akademickich w Polsce. Wszystkie serwisy pełnią 
również rolę „studenckiego niezbędnika” dla tych, którzy dopiero wkraczają w społeczność akademicką.

Baza uczelni, szkół podyplomowych i językowych, organizacji studenckich, kin, teatrów, ośrodków kultury, pubów, 
dyskotek, akademików, stołówek studenckich – wszystko to pozwala na odnalezienie się w nowym środowisku.

Odpowiadając na potrzeby naszych odbiorców rozbudowaliśmy nasz 
portal o serwis Turystyka – który ma za zadanie umożliwić naszym 
użytkownikom jak najpełniejsze zorientowanie się w ofercie noclegów 
w całym kraju.

Naszymi największymi zaletami są:
•  zasięg
•  zawsze ciekawe i aktualne informacje
•  dynamizm
•  elastyczność
•  fakt, iż opinie naszej grupy docelowej w dużym stopniu 

ksztatują nasz serwis

Na podstawie przeprowadzonych badań wiemy, że ogromną 
grupę osób aktywnie organizujących wypoczynek lub często 
korzystających z bazy turystycznej stanowią studenci.

Serwis turystyka.dlaStudenta.pl jest jedynym w swoim 
rodzaju portalem turystycznym przystosowanym do potrzeb 
młodych ludzi.

Turystyka:

Cechy serwisu:
•  łatwa nawigacja
•  czytelność
•  udogodnienia dla użytkownika
•  unikalne funkcje pozwalające dokładnie przedstawić Państwa 

ofertę
•  dodatkowe opcje promowania obiektu w serwisie Turystyka

Umieszczenie Państwa obiektu w naszym serwisie przyniesie 
wymierne korzyści w postaci wzrostu zainteresowania wśród 
osób młodych.
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Statystyki oglądalności:

PORTAL INTERNETOWY
dlaStudenta.pl
ul. Świdnicka 19
50-066 Wrocław
tel.: +48 (71) 344 86 96
fax: +48 (71) 344 86 95
e-mail: turystyka@dlastudenta.pl



Medium
Nazwa obiektu
Adres
Telefony (3 stacjonarne, 1 komórkowy)
Fax
Adres E-mail
Adres strony WWW
Komunikatory internetowe (Gadu-Gadu, Skype, Tlen, WPKontakt)

Mapa Google z oznaczeniem obiektu
4 zdjęcia obiektu
Opis obiektu (1600 znaków)
Określenie udogodnień obiektu *
Szczegółowy cennik **
Ocenianie i komentowanie noclegu
Łączenie z innymi obiektami (w ramach sieci)

Full
Nazwa obiektu
Adres
Telefony (3 stacjonarne, 1 komórkowy)
Fax
Adres E-mail
Adres strony WWW
Komunikatory internetowe (Gadu-Gadu, Skype, Tlen, WPKontakt)

Mapa Google z oznaczeniem obiektu
8 zdjęć obiektu
Opis obiektu (3000 znaków)
Określenie udogodnień obiektu *
Szczegółowy cennik **
Ocenianie i komentowanie noclegu
Łączenie z innymi obiektami (w ramach sieci)

Dodatkowe wyróżnienie jako POLECANE ***:

Strona główna serwisu
Strony innych noclegów z miasta, w którym jest nocleg
Strona miasta, w którym jest nocleg
Strona województwa, w którym jest nocleg
Strona z noclegami w Polsce

* Udogodnienia - opcje do zaznaczenia w kategoriach: Na terenie obiektu, Organizujemy, W okolicy obiektu, Obsługa w języku, Płatność za nocleg.

** Cennik - możliwość zdefiniowania typu pokoi, ich ilości oraz ilu są osobowe. Określenie ceny za osobę i za pokój w dowolnej liczbie kategorii.
Oznaczenie wyposażenia pokoju.

*** W przypadku większej liczby noclegów niż określona liczba wyświetlania na stronie pozycje będą wyświetlane losowo.

99 zł
netto/rok

199 zł
netto/rok
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