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Dragi colaboratori, 

Echipa DescoperimRomania.ro vă mulțumește pentru interes și pentru că doriți să faceți parte din această 

poveste. Povestea DescoperimRomania.ro a început în primăvara anului trecut, din pură pasiune pentru turismul 

românesc. De atunci a tot crescut armonios, iar din acest motiv vă invităm să fiți alături de noi în anul 2016. De 

aceea, venim în sprijinul dumneavoastră cu oferte speciale, la prețuri de nerefuzat. 

Fiind alături de noi, veți avea o serie de avantaje: 

- Sunteți prezenți pe un site cu desing modern adaptat oricărui tip de dispozitiv: calculator, laptop, tabletă, 

telefon; 

- Beneficiați de o prezentare personalizată și completă, în care inserăm o galerie foto de calitate, cu 

până la 100 de imagini, un film de prezentare, număr de telefon  vizibil, formular de rezervare prin 

email și fixăm oferta pe Harta Google; 

- Prezentare aleatorie a unităților, în listele de oferte, astfel fiecare unitate va ocupa un loc fruntaș în 

categoria din care face parte. 

- Vom promova gratuit toate ofertele speciale de sărbători: Paște, 1 Mai, 1 Decembrie, Crăciun, 

Revelion; 

- Creșterea numărului de solicitări către unitatea dumneavoastră; 

- Beneficiați de vizibilitate foarte bună în Google, Facebook și Google+, alături de noi. 

Vă invităm, ca împreună, să scriem un capitol din povestea numită DescoprimRomania.ro, rezervându-vă o pagină, 

cu: 

Abonamentul Standard 12 luni ce include promovarea unității dumneavoastră pe siteul nostru pentru o 

durată de 12 luni la prețul de 249 de lei (TVA inclus). 

Pentru plata facturii proforme în termen de 2 zile lucratoare se acordă o reducere de 10%. 

Mai jos vă prezentăm câteva din realizările şi din planurile noastre pentru anul 2016: 

- Participarea la Târgul de Turism Vacanța, 4-6 martie 2016, Constanța 

- Participarea la Târgul de Turism, Vacanță și Sănătate, 20-22 mai 2016, Brașov  

- Participarea la Târgul de Turism al României, 17-20 noiembrie 2016, București 

- Suntem interesați să edităm un ghid turistic la un tiraj de 10.000 de exempare ce se va distribui 

gratuit la Târgul Național de Turism, în care să promovăm unitățile de cazare și obiectivele turistice 

din fiecare zonă.  

- Organizăm în parteneriat cu dumneavoastră concursuri pentru a crește notorietatea unității 

dumneavoastră de cazare. Concursurile pot fi disponibile in social media sau pe diferite radiouri.  

- Filmări aeriene cu drona, tipărire fluturași, realizare și administrare website și pagini social 

media. 

Perioada de promovare este valabilă 12 luni din ziua în care ați acceptat oferta mai sus prezentată și ați efectuat 

plata integrală a abonamentului în contul firmei noastre.  

Plata se poate face prin virament bancar la OTP Bank în contul RO97OTPV510000410948RO01 sau 

online cu cardul chiar printr-un click aici. 

Cu multă bucurie, 
Echipa DescoperimRomania.ro 
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