
Witam, 

 

w odpowiedzi na ogłoszony konkurs mam taką troszkę bardziej dalekoidącą promocję strony. A 

mianowicie: ponieważ współpracujecie z portalem www.goryonline.com proponuję 

wydrukowanie nalepek z logotypem strony www.naszkasprowy.pl.  

 

Ponieważ logotyp jest niezwykle czytelny proponuję dwie wersje: 

- jasna nalepka - bedzie idelana na ciemne powierzchnie, 

- ciemna nalepka - odwrotnie - bedzie pasowała do powierzchni jasnych. 

 

Kolory naplepek: takie jak już istnieją: błękit oraz szary / brudna biel. W przypadku 

wykonywania obu rodzajów nalepek, proponuje inwersje kolorów: 

- niebieskie tło, jasne napisy --> nalepka ciemna 

- białe / szare tło, błękitne napisy, wagonik... --> jasna nalepka. 

 

Początek juz jest. Dalej: wydrukowanie obu nalepek w jednym formacie, np. długosc podstawy 

ok. 8-9 cm, wysokosc ze skali... Portal goryonline.com oglasza konkurs: 

 

W najnowszym wydaniu "Gór" nalepka promocyjna portalu www.naszkasprowy.pl. Zachęcamy 

do przyklejenia w ciekawym miejscu: bagaznik samochodu, tylka szyba, ulubiona książka, 

zeszyt, teczka firmowa, deska snowboardowa, narty, skitury... nastepnie przesyłacie zdjecie w 

zestawieniu: widoczna nalepka www.naszkasprowy.pl + tematyka górska... 

 

-- 

 

Tak wiem, moja powyzsza propozycja nie jest bezpośrednio związana z uatrakcyjnieniem i 

wzbogaceniem strony naszkasprowy.pl, jednak uważam, że akcja taka mogłaby zdecydowanie 

podnieść oglądalność witryny. 

 

Ale: można np.: 

 

1) zamieścić na stronie interaktywne mapy ze szlakami, prowadzące do Kasprowego 

 

2) zamiescić informację, że każdy kto odwiedzi Kasprowy i powie w bufecie / kasie... (?) hasło: 

"nalepka" otrzyma nalepke z logotypem Waszej www 

 

3) galeria: dla mnie brakuje innego spojrzenia na te część Tatr i Kasprowego. Dodałbym zdjęcia 

macro przyrody ożywionej i nieożywionej (np. stare częsci kolejki). Potem można ogłosić 

konkurs: co to jest? Do wygrania oczywiście nalepki... :) 

 

4) interaktywna budowa oraz działanie kolejki na Kasprowy (wiem, bedzie sie u wielu osób 

długo ładowało i będą malkontenci narzekać...) 

 

5) dział ARTYKUŁY, albo LUDZIE KASPROWEGO: raz na jakiś czas ciekawa historia turysty, 

który zawedrował na Kasprowy, niech opowie niebanalną historie, ktora poruszy czytajacych. 

Opowiadania przesyłane cyklicznie do Admina. Do opowiadania koniecznie zdjecia. Najlepiej 

tez niebanalne. 

http://www.goryonline.com/
http://www.naszkasprowy.pl/
http://www.naszkasprowy.pl/
http://www.naszkasprowy.pl/


 

6) sklep internetowy (wiem, wiem... problem z podpisem eletronicznym etc.). Można 

sprzedawać, np. nalepki :) 

 

Więcej propozycji na chwilę obecną nie mam, choć jak coś mi się nasunie nie omieszkam 

napisać. Mam nadzieję, że powyższy tekst nie przytłoczy (przyklei) czytających zbyt nachalna 

tresc o nalepkach :) 

 

 

pozdrawiam z nizin, 

Tomasz Mańka 


