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Baza noclegowa - bezpłatne dodanie obiektu, ogłoszenia dla poszukujących noclegu, noclegi według
kategorii, lokalizacji i województw - noclegi w Polsce i Europie. Celem serwisu jest umożliwienie klientom
promocji prowadzonych przez nich obiektów turystycznych (pensjonatów, hoteli, kwater, agrokwater,
campingów, zajazdów, atrakcji turystycznych i innych obiektów) na stronach naszego portalu. W serwisie
można dodawać ogłoszenia i prezentować swoją ofertę dzięki narzędziom jakie specjalnie dla Państwa
przygotowaliśmy. 1. Informacje teleadresowe2. Cześć opisowa (przeznaczona na szerszy opis)3. Galeria zdjęć
(umożliwiająca dodawanie zdjęć do oferty)4. Ikony oraz informacje kluczowe dla wyszukiwarek (Pokoje,
Ikonki, Gdzie, Cena)5. Metatagi i opis meta - Dzięki specjalnym funkcjom serwisu ITURIST. EU każde
ogłoszenie będzie indeksowane przez GOOGLE i inne wyszukiwarki. Ta opcja jest wysoce istotna dla
Państwa ogłoszeń, gdyż te kluczowe słowa i dobry opis będzie indeksowany przez Google na widoku Państwa
podstrony. a)Metatagi (Słowa kluczowe - lista wyrazów dla oferty - b)Opis meta (zwięzły opis oferty)6.
Kategoria obiektu (tutaj wybieramy kategorię obiektu w której ogłoszenie ma się pojawiać : Agrokwatery,
Campingi, Domki, Hotele, Kwatery, Ośrodki, Pensjonaty, SPA, Atrakcje)7. Formularz kontaktowy - każde
ogłoszenie zawiera formularz kontaktowy przez który odwiedzający ofertę mogą złożyć wstępną rezerwację.

Kategorie
Turystyka i sport - Noclegi
Według domeny - Eu

Słowa kluczowe
Formularz kontaktu, Wynajmij domki, Wczasy w górach, Wczasy nad morzem, Noclegi, Nad, Zarezerwuj
noclegi w górach, Morzem, Dodaj obiekt, Turystyka, Pensjonaty, Wczasy nad jeziorem, Rezerwacja noclegu, 
Wczasy za granicą, Wczasy, Kwatery, Hotele, Jeziorem, Nad morzem
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