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O Clubowicz.pl
Szanowni Państwo,
Clubowicz to młody, aktywny człowiek… na co dzień pracuje lub studiuje… a w wolnym czasie bawi
się, lub spotyka ze znajomymi.
Czego szukają Clubowicze? – miejsca, gdzie oderwą się od codzienności, spędzą czas na zabawie,
spotkają się ze znajomymi, zjedzą pyszną kolację. Czasem urządzają imprezę w domu, wówczas
poszukują przekąsek na wynos, ciekawych pomysłów na drinki, by je popijać przy dobrej muzyce.
Gdyby jednak impreza chciała przenieść się do klubu wówczas po szukają możliwości transportu.
Wychodząc na przeciw potrzebom dzisiejszych Clubowiczów stworzyliśmy stronę www.clubowicz.pl .
Jest to jedyna strona, która w szybki i czytelny sposób dostarczy niezbędnych informacji o tym, jak
ciekawie spędzić czas. Zaletą jest sposób budowy strony z podziałem na poniższe kategorie:

Chcę się bawić w Klubie
To miejsce gdzie Clubowicz uzyska informacje o najlepszych klubach, pubach, restauracjach.
Zamieszczane są one w czytelnych wizytówkach prezentujących opis, zdjęcia, wydarzenia oraz inne
aktualności danego lokalu.

Chcę się bawić Domu
Tutaj Clubowicz znajdzie wszystko co potrzebne jest do zorganizowania super „domówki”. Catering,
przekąski na wynos, przepisy na drinki, muzyka, informacja o taxi lub ekskluzywnych limuzynach dla
wymagających – gdyby jednak impreza chciała przenieść się do lokalu ;-)

Chcę się bawić ekstremalnie
To tu Clubowicz pozna możliwości na podniesienie poziomu swojej adrenaliny. Przycisk kieruje do
świata sportów ekstremalnych podzielonych na 3 żywioły: ziemia, woda, powietrze.
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Najtańsza reklama na rynku tylko 1 zł dziennie od lipca 2010 r.
Pakiet Standard dla: Klubów
Pakiet standard umożliwia w łatwy i szybki sposób zamieścić wizytówkę lokalu, która zwiera:
 Nazwę klubu
 Adres
 Adres www
 Adres e-mail
 Telefon
 Logo klubu (format: JPG 200kB)
 4 zdjęcia np. wnętrze klubu (format: JPG 200kB)
 Opis Klubu do 1500 znaków
Dodatkowo zupełnie bezpłatnie, każdy klub otrzymuje swój własny panel administracyjny, dzięki
któremu może zarządzać danymi oraz dodawać dowolną ilość wydarzeń, np. rozkład imprezowy,
nowości w menu, promocje itp.

Jak zamieścić wizytówkę Pakietu Standard??
Wejdź www.clubowicz.pl
Wypełnij formularz i gotowe !!!
Niezwłocznie po wypełnieniu formularza, skontaktuje się z Tobą administrator portalu, wizytówka
zostanie sprawdzona i opublikowana. Jeżeli zajdzie taka potrzeba administrator doradzi, jak powinna
wyglądać Twoja wizytówka. Następnie przydzieli login i hasło do Panelu zarządzania wydarzeniami w
Twojej wizytówce.

Pakiety Premium: Wyróżnij swój Klub !!!
Clubowicz.pl przygotował dla Twojego klubu wiele dodatkowych możliwości wyróżnienia się od wśród
konkurencji:
 prowadzenie fotogalerii
 wyróżnienie klubu na pierwszych pozycjach w liście dla danego miasta
 bezpośredni kontakt z klubowiczami poprzez „Przewodnik Clubowicza” (newsletter)
 dodatkowa reklama imprez na stronie clubowicz.pl
 organizacja konkursów w programie „Karta Clubowicza”
Clubowicz.pl wyróżnia się niezwykłą elastycznością i nastawieniem na potrzeby klubów ofertą
reklamową. Jesteśmy otwarci na indywidualne i niekonwencjonalne formy wsparcia reklamowego.
Zapraszamy do współpracy

