
NAZWA  
(organizacji/instytucji/firmy/osoba) 

Hotel Sielanka nad Pilicą (zarządzany przez 
Altera sp. z o.o 

OSOBA DO KONTAKTU  
(imię i nazwisko, ew. stanowisko) 

Edyta Najda – Lep – Dyrektor Hotelu  

KONTAKT  
(telefon, e-mail, www, facebook) 

Edyta.najda@sielanka.pl  
502 738 436  

 

MÓJ FLAGOWY PRODUKT/USŁUGA 
(mój hit, najważniejszy produkt/usługa, w 2-3 zdaniach, to co mnie wyróżnia, misja) 

Pakiety Hotelowe dla firm i gości indywidualnych  
Obozy treningowe i zgrupowania przedmeczowe dla drużyn piłkarskich 
Usługi jeździeckie 

CO MOGĘ ZAOFEROWAĆ i KOMU TO OFERUJĘ? 
(opis produktu, usługi, oferty – coś co można polecić jako konkretną ofertę dla mieszkańca 
lub turysty, kto dokładniej jest odbiorcą mojej oferty, coś co stanowi mój zasób, jakie 
działania prowadzę, czym się zajmuje moja firma/organizacja/instytucja) 

j.w.  

MOJE ZASOBY  
(czym mogę się podzielić, co mogę oferować w ramach współpracy, co mogę użyczyć w 
ramach współpracy np. umiejętności, doświadczenie, zasoby lokalowe/techniczne) 

 Wiedzę dotyczącą preferencji gości indywidualnych w zakresie 
krótkoterminowych wyjazdów weekendowych połączonych ze zwiedzaniem 
lokalnych atrakcji, korzystaniem z lokalnej infrastruktury turystycznej i 
gastronomicznej itp.  

 Doświadczenie w zakresie organizacji dużych imprez plenerowych oraz akcji 
promocyjnych  

 Infrastruktura Farmy Sielanka (możliwość zorganizowania spotkania, imprezy 
integracyjnej, pikników sportowych, trasy przyrodniczej itp.)  

O CZYM MYŚLĘ, CO PLANUJĘ?  
(konkretne plany na ten rok/najbliższe tygodnie o których chcę aby inni się dowiedzieli, 
plany dalsze lub pomysły które chcę realizować, kalendarz imprez stałych i jednorazowych) 

 Współorganizacja prestiżowego cyklu imprez jeździeckich o Puchar Sielanki 
(szczegółowy kalendarz na stronie www.equisport.pl) – możliwość 
przyciągnięcia gości zewnętrznych i zaprezentowania im atrakcji Warki oraz 
integracja lokalnej społeczności wokół markowej imprezy sportowej  

W CZYM POTRZEBUJĘ POMOCY?  
(jakiej pomocy potrzebuję, czego mi brakuje, jakich partnerów poszukuję, jak chcę uzupełnić 
swoją ofertę) 

We wszelkich formach promocji Warki i okolicy, po to aby goście decydowali się na 
odwiedzenie tego regionu nie tyle ze względu na markę Sielanki, ale na silną markę 
turystyczną  

DZIAŁANIA PROMOCYJNE  
(jakie prowadziłem do tej pory działania promocyjne, dobre praktyki, planowane działania) 

mailto:Edyta.najda@sielanka.pl
http://www.equisport.pl/


Standardowe działania promocyjne w oparciu o typowe narzędzia marketingowe, 
promocję poprzez stronę internetową, FB oraz działania PR (przekazy medialne, 
artykuły prasowe, udział w różnych akcjach promocyjnych np. Hotel Przyjazny Rodzinie 
itp.)  

KONTAKTY  
(z kim warto skontaktować się przed kolejnym spotkaniem, moi sprawdzeni partnerzy, 
ciekawe kontakty, które mogą być pomocne przy podejmowaniu wspólnych działań, inne 
osoby do kontaktu z mojej firmy/organizacji i ich wyjątkowe kompetencje) 

.Michał Mystkowski – Verbum PR – osoba odpowiedzialna za kampanię PR Sielanki, 
szczególnie w jej sportowym wydaniu 

 


