
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Prowadzenie węgierskiej wersji strony polska.travel (www.lengyelorszag.travel/hu/) 

 oraz węgierskiego fanpage’a na portalu Facebook od lipca do grudnia 2019 r. 

 

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie prowadzenia strony www.lengyelorszag.travel/hu/: 

a) Aktualizacja podstrony „AKTUALITÁSOK” poprzez wybór ze strony http://www.polska.travel 
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 aktualności w 
miesiącu.  
 

b) Aktualizacja podstrony „HOGYAN TÖLTSÜK EL AZ IDŐT?”, „SZAKMAI OLDAL” oraz 
„Lengyelországról” poprzez tworzenie artykułów promujących Polskę jako nowoczesną i 
atrakcyjną destynację turystyczną w oparciu o materiały dostępne na polskiej wersji serwisu. 
Wykonawca umieści minimum 1 artykuł tygodniowo na jedną z wymienionych podstron. 
Tematyka artykułów powinna w szczególności koncentrować się na wiodących obszarach 
produktowych, tj. turystyka miejska, city breaks, turystyka aktywna (w tym rowerowa i 
wodna), kulturowa oraz agroturystyka. Tematykę artykułów Wykonawca powinien 
dostosować do aktualnie panujących trendów na rynku.  
 

c) Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane na stronę internetową 
https://www.lengyelorszag.travel/hu/  przez osoby odwiedzające stronę w czasie nie dłuższym 
niż 1 dzień od otrzymania zapytania. 
W sytuacjach szczególnych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przedłużenie 
terminu na udzielenie odpowiedzi. 

 
d) Wysyłka sezonowego newsletteru z Freshmail (1 w miesiącu). 

 
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 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 wydarzeń promocyjnych realizowanych na rynku przez inne 
podmioty działające w zakresie promocji polski na rynku węgierskim do promocji  
przedmiotowej strony internetowej. 

 



 
Obowiązki Wykonawcy w zakresie prowadzenia strony na portalu 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.  

 
b) Umieszczanie postów promujących nowe artykuły pojawiające się na stronie 

www.lengyelorszag.travel/hu/. 
 

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 w czasie nie dłuższym niż 1 dzień od otrzymania zapytania. 

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

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

g) Wykorzystywanie bieżących wydarzeń promocyjnych realizowanych na rynku przez inne 
podmioty działające w zakresie promocji polski na rynku węgierskim do promocji profilu na 
Facebooku. 

 
  

 

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

