
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Działania promocyjne realizowane przez Polską Organizację Turystyczną na rynku 

węgierskim w 2018 roku 

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. 

Strona www: 

a) Wybór ze strony http://www.polska.travel informacji/nowości dotyczących wydarzeń 

turystycznych, kulturalnych i sportowych w Polsce, które byłyby interesujące z punktu 

widzenia węgierskiego turysty, w ilości minimum 2 informacji tygodniowo, i wprowadzania ich 

na stronę https://www.lengyelorszag.travel/hu/  po uprzednim ich przetłumaczeniu na język 

węgierski.  

W sytuacjach szczególnych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przesunięcie 

terminu umieszczania informacji/nowości, przy zachowaniu jednak liczby 8 informacji/nowości 

w miesiącu.  

Tematyka artykułów powinna w szczególności koncentrować się na wiodących obszarach 

produktowych: turystyka aktywna (w tym rowerowa i wodna w Polsce), pobyty i zwiedzanie 

zamków i pałaców, citybreak. Preferowane regiony do promocji to woj. małopolskie, 

dolnośląskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie i pomorskie. Promowanie wizerunku Polski 

jako nowoczesnej destynacji, charakteryzującej się wysoką jakością usług.  

b) Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane na stronę internetową 

https://www.lengyelorszag.travel/hu/  przez osoby odwiedzające stronę www w czasie nie 

dłuższym niż 3 dni od otrzymania zapytania. 

W sytuacjach szczególnych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przedłużenie 

terminu na udzielenie odpowiedzi. 

c) Przetłumaczenie lub zaktualizowanie najważniejszych wydarzeń w Polsce w 2018 roku 

wskazanych przez Zamawiającego i zamieszczanie ich na stronie 

https://www.lengyelorszag.travel/hu/ 

d) Cykliczna wysyłka newsletterów z Freshmail – min. 1 newsletter na kwartał/ w zależności od 

potrzeb.  

e) Pozyskiwanie Partnerów, którzy będą publikować treści wybrane ze strony  

https://www.lengyelorszag.travel/hu/ na własnych stronach internetowych linkowanych do 

ww. strony – min. 3 (trzech) partnerów w całym okresie trwania umowy. 

f) Uzupełnianie brakujących tematów stałych na podstawie wersji polskiej serwisu. 

g) Inne działania polegające na aktualizacji treści strony https://www.lengyelorszag.travel/hu/ 

zlecone przez Zamawiającego.  

h) Wykorzystywanie bieżących pretekstów (wydarzeń) promocyjnych realizowanych na rynku 

przez inne podmioty działające w zakresie promocji polski na rynku węgierskim do promocji  

przedmiotowej strony www. 

 Facebook: 

a) Zamieszczanie postów z informacjami o Polsce jako celu podróży i aktualnościach o charakterze 

turystycznym - min. 3 posty tygodniowo. Tematyka postów powinna w szczególności 

koncentrować się na wiodących obszarach produktowych j. w.  

http://www.polska.travel/


b) Umieszczanie postów o charakterze promocyjnym – prostych konkursów (bez regulaminu), 

zagadek, gier - min. 1 post miesięcznie. (Przedmiot tego typu aktywności musi być każdorazowo 

uzgodniony z POT). 

c) Odpowiadanie na pytania i moderowanie dyskusji. 

d) Reagowanie na negatywne opinie i posty (sposób reakcji powinien być konsultowany z POT). 

e) Udzielanie odpowiedzi na korespondencję przesyłaną na konto wiadomości w ramach 

platformy FB. 

f) Promowanie postów dotyczących atrakcji i aktualności turystycznych, a także adresu strony 

https://www.lengyelorszag.travel/hu/   

g) Wykorzystywanie bieżących pretekstów (wydarzeń) promocyjnych realizowanych na rynku 

przez inne podmioty działające w zakresie promocji polski na rynku węgierskim do promocji 

profilu na Facebooku. 

h) Wzrost liczby fanów na fanpage na FB (+300). 

 Podróże prasowe oraz współpraca z mediami 

a) Organizacja min. 2 podróży dla 4 przedstawicieli mediów z Węgier. Celem wizyty prasowej jest 

promocja atrakcji turystycznych np. Warmii i Mazur, woj. małopolskiego, woj. pomorskiego,  

dolnośląskiego, mazowieckiego. Koszty realizacji podróży (tj. pobyt uczestników w Polsce oraz 

koszty przelotu i transportu) pokrywa Polska Organizacja Turystyczna oraz partnerzy. Termin 

realizacji III/IV kwartał 2018 roku, czas trwania podróży min. 3, max. 6 dób (dokładny termin i 

program pobytu do ustalenia w trybie roboczym po podpisaniu umowy). Rezultatem wizyty 

prasowej będą minimum 2 publikacje (reportaż filmowy lub publikacje w prasie lub Internecie) 

w konsumenckich mediach węgierskich o zasięgu ogólnokrajowym o tematyce lifestyle lub 

podróże. Publikacje ukażą się w mediach węgierskich nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 

roku. W zakresie zadań należących do Wykonawcy należy także monitoring efektów podróży 

tj. sporządzenie media raportu informującego o uzyskanych zasięgach oraz dostarczenie 

materiałów dowodowych. 

b) Zorganizowanie spotkania prasowego/prezentacji  celem przedstawienia regionów i 

produktów turystycznych Polski węgierskim dziennikarzom. 

c) Wysyłka sezonowych newsletterów do przynajmniej 100 wybranych dziennikarzy 

lifestylowych z rynku węgierskiego. 

B2B 

a) Zorganizowanie przynajmniej 1 prezentacji i spotkania B2B w kooperacji ze stowarzyszeniem 

touroperatorów węgierskich. 

b) Organizacja przynajmniej jednego spotkania w miesiącu z touroperatorem z Węgier celem 

przestawienia regionów i produktów turystycznych Polski. 

c) Wysyłka sezonowych newsletterów do touroperatorów (1 na kwartał). 

 

Oferty szacunkowe prosimy wysyłać w terminie do 15.06.2018 r. do godz. 11:00 na adres: 

emilia.scieranka@pot.gov.pl 

mailto:emilia.scieranka@pot.gov.pl

