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Portal jest jedną z najbardziej popularnych niekomercyjnych 
stron o charakterze turystycznym na Mazurach.  
 
W roku 2014 od 1 stycznia do 31 grudnia według statystyk w 
Google Analytics stronę www.it.mragowo.pl odwiedziło 192 102 
unikalnych użytkowników. 



Statystyki 
www.it.mragowo.pl 



Promocja portalu 

Dzięki kontaktom z mediami, 
zaprzyjaźnionymi portalami, 
promocji podczas imprez 
turystycznych, również wielu 
krajowych targów oraz promocji w 
publikacjach liczba odwiedzin strony 
wzrasta z roku na rok, a 
wyszukiwarka Google przy wielu 
zapytaniach dot. turystyki na 
Mazurach wyświetla ją na pierwszej 
stronie. 



Promocja portalu 
Portale społecznościowe  



Wysokość składek członkowskich 

 
1. samorząd powiatowy - 0.10 zł od mieszkańca powiatu 
2. samorządy gminne - 0.50 zł od mieszkańca gminy 
3. organizacje i stowarzyszenia - 100 zł 
4. podmioty gospodarcze, w tym obiekty:  
posiadające do 30 miejsc noclegowych - 100 zł, 
posiadające od 31 do 60 miejsc noclegowych - 200 zł, obiekty 
posiadające więcej niż 60 miejsc noclegowych  - 300 zł 
5. osoby fizyczne i inne osoby prawne – 100 zł 



Przywileje członka LOT Ziemia Mrągowska 
na www.it.mragowo.pl 

• dostęp do własnego panelu administracyjnego 
 Oferty w formie podstawowej umieszczane są na stronie 
 bezpłatnie, a członkowie LOT-u mają prawo do  rozszerzonego 
 opisu w tym zamieszczania filmów promocyjnych 

• możliwość wykupienia baneru reklamowego 
• możliwość zamieszczenia artykułu sponsorowanego 
• reklama w banarze głównym 
•dodatkowa promocja w Polecanych Obiektach 

 



Przywileje członka LOT Ziemia Mrągowska 
 na www.it.mragowo.pl 

Nagłówkowe zdjęcie promocyjne 

Miejsce na baner reklamowy 

wyszukiwarka obiektów 
Każdy członek posiada swój 

własny edytowalny wpis 

Polecane obiekty 



Przywileje członka LOT Ziemi Mrągowska 
Rozszerzony wpis obiektu 

pełne dane teleadresowe 

Pełny opis 



Przywileje członka LOT Ziemi Mrągowska 
Rozszerzony wpis obiektu 

Lokalizacja na mapie 

Galeria zdjęć 



Przywileje członka LOT Ziemi Mrągowska 
Korzystne wyniki wyszukiwania 

Topowe wyniki 
wyszukiwania 

zaznaczone ramką 



Zapisz się do nas! 

 
 

Zapytaj o warunki członkostwa w  
LOT Ziemia Mrągowska 
ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo 
tel. +48 89 741 80 39, info@it.mragowo.pl 

 
Dowiedz się więcej o 
Naszej działalności 
Pobierz deklarację członkowską 
Członkowie 
Co aktualnie robimy? 

mailto:info@it.mragowo.pl?subject=kontakt
http://www.it.mragowo.pl/lot-dzialalnosc,2,67,pl.html
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http://www.it.mragowo.pl/lot-czlonkowie,2,66,pl.html
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