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1. listopadu 2010, v Českých Budějovicích

Tisková zpráva ke spuštění nové verze
Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací
a viditelnou reklamou. Turistickým cílům, ať už celým obcím, samostatným objektům nebo akcím nabízíme
propagaci formou zápisu do propracovaného katalogu výletních cílu a řadu doplňkových služeb, které zápis
rozšiřují.

A proč se vydat se svou prezentací na cesty krajem.cz?
Protože tisíce lidí jezdí na výlety! Nejprve však navštíví internet a cestují virtuálně. Vyhledávají to, co by je
mohlo zajímat. Cesty krajem jim nabízí díky videoprezentaci tu nejlepší představu o tom, jak to u Vás vypadá. Právě díky našemu on-line průvodci mohou návštěvníci zavítat právě k Vám. Máme zapsáno 2200 výletních cílů, ke zhlédnutí je připraveno 1000 videí! K dispozici je samozřejmě také bannerová a textová reklama s vysokou mírou zacílení na konkrétní skupinu návštěvníků.
Při vývoji nové podoby portálu jsme pečlivě analyzovali, jaké činnosti jsou pro uživatele turistických rozcestníků, a budoucích návštěvníků Vašeho objektu, nejdůležitější. Díky tomu náš portál vyniká především
velmi přehledným, přitom však atraktivním designem, vysoce intuitivním a vždy přítomným vyhledáváním a
v neposlední řadě videoobsahem — jako jediní totiž nabízíme videoprezentaci vašeho objektu!
Na www.cestykrajem.cz jsou informace, které návštěvníci skutečně ocení. Zároveň je zde také řada možností, jak zviditelnit právě Váš objekt. Od srpna 2010 jsme na adrese www.cestykrajem.cz aktualizovali
vzhled katalogu, jehož prostřednictvím nabízíme celou řadu služeb, jež mají podporovat a propagovat podnikání ve službách spojených s turismem a turistický ruch jako takový.
Katalog www.cestykrajem.cz si za dobu své existence vybudoval stabilní pozici mezi turisticky zaměřenými
portály a v rámci českého internetu patří k těm nejnavštěvovanějším. Příklon veřejnosti k trávení značné
části dovolené v České republice tak zvyšuje atraktivitu propagace Vašeho podnikání na našich stránkách.
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