PORADNIK

DODAWANIE / EDYCJA WPISÓW
Poniższy poradnik to zbiór informacji wyjaśniający funkcjonalność i działanie systemu dodawania i edycji miejsc
noclegowych oraz punktów gastronomicznych na portalu mazury24.eu na koncie użytkownika.
v 1.0 16.04.2020
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Wstęp do poradnika
Lista ofert noclegowych https://mazury24.eu/noclegi

Cieszymy się, że zdecydowałeś się dołączyć
do serwisu mazury24.eu ze swoją ofertą.
Zanim jednak pojawi się ona w naszym
systemie musisz przejść kilka kroków,
w których ten poradnik powinien Ci pomóc.
Na kolejnych stronach podpowiemy Ci...
•

jak wybrać ofertę związaną z typem
noclegu lub obiektu gastronomicznego

•

jak logować się do systemu lub założyć
konto w naszym systemie

•

jak dodać dane kontaktowe, cechy
i kategorie związane z ofertą

•

jak dodać dowolną ilość podstron
z opisami, tak żeby były atrakcyjne

•

jak dodać pojedyncze zdjęcia lub całe
galerie zdjęć dotyczących obiektu

•

jak dodać materiały video

•

jak z wpisu zrobić pełnowartościową
stronę www w Twojej lub naszej domenie

Jeśli nie chcesz czytać poradnika, i chcesz żeby
ktoś to zrobił za Ciebie... skontaktuj się z nami
tel. 603 077 102, info@mazury24.eu.
Jeśli potrzebujesz nowych zdjęć, nagrania filmu,
ofertę znajdziesz na końcu poradnika.

Przykładowy wpis https://mazury24.eu/noclegi/mazurski-gaj,61
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Rejestracja, logowanie, wybór oferty
Wygląd formularza z rejestracją konta użytkownika

Wygląd formularza z jednoczesnym logowaniem na konto

Aby dodać ofertę noclegów lub punktu
gastronomicznego należy w pierwszej
kolejności wybrać formę bezpłatnej promocji
(jeśli jest aktualnie dostępna) lub cenę
dopasowaną do kategorii obiektu (pod każdą
ceną jest opis dla jakiego typu obiekty jest ona
dedykowana).
Bezpłatne oferty (testowe) zwykle dostępne są
przed lub po sezonie letnim, a także w przypadku
wydarzeń, w których nasz serwis czynnie wspiera
działalność gospodarczą na Mazurach (np. stan
epidemiologiczny, stan klęski żywiołowej, itp)
i chce pomóc lokalnemu biznesowi.
Jeśli chcesz teraz przejść do formularzy
widocznych obok wciśnij przycisk poniżej.

DODAJ WPIS
PRZEJDŹ DO SERWISU MAZURY24.EU

Do rejestracji używaj swojego głównego,
działającego adresu e-mail (nie będzie on nigdy
widoczny dla innych użytkowników). Podane hasło
musi posiadać min. 6 znaków i jedną dużą literę.

PAMIĘTAJ aby po edycji strony
(formularza) na dole nacisnąć przycik
ZAPISZ ZMIANY

Przy wybraniu opcji płatnej, będziesz mógł podać dane do Faktury Vat
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Konfiguracja obiektu
Wypełnij pola formularza - opisz swoją ofertę

Aby rozpocząć wstępną konfigurację - wypełnij
pola według opisów nad nimi (niektóre pola
mogą być niezbędne, jeśli o nich zapomnisz
system je podświetli).
Podając miejscowość albo jezioro możesz spotkać
się z ich brakiem na liście - wybierz dowolne opcje
i napisz na info@mazury24.eu, że brakuje Twojej
miejscowości lub jeziora (nie wszystkie miasta
i jeziora mamy już dodane w portalu - dla Ciebie
dodamy je priorytetowo).

GŁÓWNE CECHY OBIEKTU
Podaj główne cechy i kategorie obiektu, połącz je z miejscowością,
jeziorem, portem (jeśli posiadasz), wybierz dział domyślny obiektu
noclegi lub gastronomię oraz kategorie z tym związane.
W zależności od posiadanego wpisu (płatnego) możesz wybrać
różne opcje (kilka kategorii). Wpisy testowe / bezpłatne nie mają
ograniczeń w wyborze kategorii.

DANE KONTAKTOWE
Podaj dane kontaktowe i adres, które będą widoczne w ofercie.
Jeśli posiadasz konto na Facebook’u - nie zapomnij o nim.

OGÓLNE CECHY
Wskaż ogólne cechy obiektu - jeśli niektóre z nich są oddalone od
Ciebie, w polu obok wpisz odległość np. na miejscu, 100 m, 2 km,
10 km, itp. Staraj się unikać innych skrótów i opisów w tych polach.

SPORT I REKREACJA
Rozwiń sekcję - określ jakie elementy związane ze sportem lub
rekreacją występują w Twoich obiekcie noclegowym.
Jeśli są oddalone wpisz podobne wartości jak w ogólnych cechach:
na miejscu, 200 m, 2 km, itp.

STANDARDY KEMPINGU / NOCLEGU
Rozwiń sekcję - określ opcje dostępne w Twoim obiekcie.
Możesz dodatkowo z boku umieścić opis (2-3 słowa).
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... ciąg dalszy formularza

W POBLIŻU
Oznacz co jest w pobliżu Twojego obiektu (używając skrótów jak
poprzednich opcjach) - nie wszyscy Twoi klienci znają okolicę.

OPIS OGÓLNY OBIEKTU
Opisz swój obiekt w sposób zwięzły, zrozumiały i ogólny (zawrzyj
całą ofertę w skrócie). Później będziesz mógł dodać dodatkowe
opisy (podstrony) i galerie zdjęć. Ten opis będzie widoczny jako
główny po wejściu na Twoją ofertę.
Jeśli przenosisz treść ze swojej strony (kopiuj - wklej) lub z Word’a
pamiętaj aby wyczyścić formatowanie treści (wklej treści do
Notatnika Windows i potem skopiuj). Formatowanie wklejonej treści
możesz również usunąć za pomocą ikony gumki (nad polem gdzie
wpisujesz opis). Treść pozbawioną formatowania zewnętrznego
sformatuj ponownie za pomocą ikon nad polem gdzie wpisałeś treść.

CENNIK
Bardzo ważne aby podać cenę minimalną za osobę i cenę minimalną
za dzień. Wpisz najniższą cenę występującą w obiekcie (może być
nawet poza sezonem) i najniższą cenę w razie gdyby chciała
do Ciebie przyjechać jedna osoba. Ten element wyświetla się
na listach i jego brak może zniechęcać do wejścia na Twoją ofertę
naszego czytelnika.
W ramce poniżej możesz wypisać ceny w zależności od części
sezonu, typu pokoju, domki czy też apartamentu. Możesz wklejać
tabelę (pamiętaj o usunięciu formatowania gumką - serwis ładnie
ją później wyświetli).

WSKAŻ LOKALIZACJĘ NA MAPIE
PAMIĘTAJ aby po edycji
strony (formularza) na dole nacisnąć
przycik ZAPISZ ZMIANY

Wskaż lokalizację obiektu i włącz mapę (domyślnie jest ona
wyłączona). Bez wskazania obiektu nie będzie można jej znaleźć
na mapie noclegów, restauracji.
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Podstrony, zdjęcia, video
Zarządzaj podstronami, zdjęciami i materiałami video

Podczas dodawania / edycji wpisu możesz dodać
dowolną liczbę podstron i galerii zdjęć. Podziel
tematycznie opisy i zdjęcia aby Twoja oferta
była bardziej przejrzysta.
ZDJĘCIA
Przygotuj dobrej jakości zdjęcia, najlepiej
poziomie o wielkości 1920 x 1080 pikseli zapisane
w formacie JPG (maks. 5 MB). Niska jakość lub
rozdzielczość zdjęć = mniejszy efekt końcowy.
Jednorazowo możesz przesłać do 20 plików.
Jeśli potrzebujesz nowych zdjęć - poznaj
informacje na końcu poradnika.
Możesz dodać ich dowolną ilość, zastanów się
jednak czy nie przygotować ich w kilku
tematycznych galeriach np. zdjęcia ogólne,
wygląd pokoi i sanitariatów, atrakcje dla dzieci,
nasza plaża, itp.

DODAWANIE PODSTRON OBIEKTU
Wpisz tytuł nowej podstrony i DODAJ PODSTRONĘ. Przejdziesz
do miejsca gdzie możesz wpisać treść, dodać zdjęcie. Pamiętaj aby
ustawić aktywna? - TAK. Na dole wybierz zielony przycisk ZAPISZ
ZMIANY.

PODSTRONY OBIEKTU
Podsumowanie wszystkich Twoich podstron obiektu - bez opisu
ogólnego, które edytowałeś w sekcji główne cechy. Możesz przejść
do każdej podstrony, zmienić treść, zdjęcie główne, możesz również
wyłączyć widoczność strony (aktywna? - NIE). Możesz również
połączyć podstronę z galerią zdjęć. Pamiętaj aby zawsze po edycji
wcisnąć zielony przycisk ZAPISZ I WRÓC.

DODAWANIE GALERII ZDJĘĆ OBIEKTU
Wpisz tytuł nowej galerii i wybierz DODAJ GALERIĘ ZDJĘĆ.
Przejdziesz do sekcji gdzie możesz opisać galerię, wstawić nowe
lub skasować stare zdjęcia. Możesz również zmienić kolejność zdjęć
(technologia złap i przesuń).

OPISY
Przygotuj krótkie i konkretne opisy, które
pozwolą szybko poznać Twoje największe atuty.
Pamiętaj, że treści “przeklejone” z Twojej strony
www lub oferty w wordz’ie mogą się źle
formatować. Wcześniej już odpowiadaliśmy
jak to zrobić.

Pod każdym zdjęciem masz możliwość USTAW ZDJĘCIE JAKO
GŁÓWNE - z wszystkich galerii tylko jedno zdjęcie może być główne
- będzie ono pierwszym zdjęciem widocznym po wejście na Twoją
ofertę w portalu.

GALERIE ZDJĘĆ
Aby przejść do edycji i ustawień galerii kliknij w jedno ze zdjęć
lub tytuł galerii. Edycja galerii odbywa się w tym samym miejscu
co dodawanie galerii. Pamiętaj aby zawsze po edycji wcisnąć zielony
przycisk ZAPISZ I WRÓC.
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... ciąg dalszy zarządzania podstronami, zdjęciami i video

MATERIAŁY VIDEO

VIDEO
Do oferty będziesz mógł dodać filmy - linki
z serwisu YouTube. Jeśli nie posiadasz swojego
kanału i nie masz ich jak dołączyć - postaramy
Ci się pomóc indywidualnie. Zdecydowaliśmy, że
nie będziemy załączać filmów z Facebook’a gdyż
charakteryzują się one gorszą jakością i blokadą
regionalną.

Aby dodać materiał video kliknij przycisk DODAJ VIDEO.
Następnie wstaw tytuł i link do YouTube (z paska URL
w przeglądarce). Możesz również opisać film. Materiał doda się do
systemu a miniatura zostanie pobrana automatycznie z You Tube.
Przed zapisaniem ustaw AKTYWNE na TAK. Oczywiście na końcu
wybierz zielony przycisk ZAPISZ I WRÓĆ.
Aby edytować kliknij na liście video na tytuł lub miniaturę aby
przejść do tej samej strefy co dodawanie video. Po wprowadzonych
zmianach nie zapomnij o wciśnięciu przycisku ZAPISZ I WRÓĆ.
Jeśli nie masz materiału video o swoim obiekcie - możemy Ci pomóc.
Informacje na ten temat znajdują się na końcu poradnika.

PAMIĘTAJ aby po edycji
na dole nacisnąć przycik AKTYWUJ
OBIEKT lub ZAPISZ ZMIANY

Obok na zdjęciach strefy
dodawania / edycji podstron
dodawania / edycji galerii zdjęć
dodawania / edycji materiałów video
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Aktywacja oferty
Plansza informacjna po zakończeniu dodawania wpisu

(rys. 3) oferta obiektu widziana w koncie użytkownika

Gdy przebrnąłeś przez pierwsze trzy kroki (1)
REJESTRACJA / LOGOWANIE / WYBÓR
OFERTY, (2) KONFIGURACJA OBIEKTU,
(3) PODSTRONY / ZDJĘCIA / VIDEO i w 3 kroku
na dole wybrałeś zielony przycisk AKTYWUJ
OBIEKT pojawi Ci się podsumowanie i możliwość
podglądu oferty w portalu - PODGLĄD WPISU.
W tym momencie zostaniemy poinformowani
o dodaniu oferty i przystąpimy do sprawdzenia
dodanych informacji i zdjęć. Jest wpisanie przez
Ciebie treści nie łamią przepisów prawa i są
zgodne z naszym regulaminem - Twój wpis pojawi
się w naszej ofercie w ciągu 1-24 godzin (może się
również zdarzyć kilka minut).

(rys. 2) Plansza informacjna - oczekiwanie na akceptację

Stan Twojego wpisu (czy jest aktywny) możesz z
awsze sprawdzić wybierając NIEBIESKIE KÓŁKO
Z CYFRĄ 1 - Forma promocji (rys. 2 i rys. 3)
ponowne logowanie do systemu

PONOWNA EDYCJA WPISU
Twój dodany wpis, bez czekania na naszą
aktywację od razu pojawia się na koncie
użytkownika (rys. 3). Jeśli chcesz po jakimś wrócić
do wpisu i ponownie go edytować, wystarczy,
że się zalogujesz i w koncie użytkownika
wybierzesz opcję NOCLEGI. Pojawi się lista
Twoich ofert (tak, możesz na jednym koncie mieć
więcej ofert). Kliknięcie w ofertę przeniesie Cię do
formularzy opisywanych wcześniej.

(rys. 2) Plansza informacjna - wpis aktywny

ZALOGUJ SIĘ
ABY PONOWNIE EDYTOWAĆ WPIS LUB DODAĆ KOLEJNE
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Wygląd wpisu
Ostateczny wygląd zależy tylko od Ciebie, od tego jak starannie i rzetelnie przygotowałeś/aś swoją ofertę. Wpis posiada licznik odwiedzin,
możliwość komentowania i oceniania oferty. jeśli nie zgadzasz się z opiniami i komentarzami - poinformuj nas o tym.

Plansza informacjna po zakończeniu dodawania wpisu

Lista galerii zdjęć

Lista dodanych materiałów video

Wygląd podstrony z treścią i dodanym zdjęciem
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Dodatki we wpisie
Część elementów do Twojej oferty dodajemy automatycznie. Tak się dzieje, z atrakcjami turystycznymi oraz danymi pogodowymi. Jeśli masz w
obiekcie kamerę, która pokazuje atrakcyjny obraz i dobre łącze internetowe (możesz skorzystać z naszego LTE) - dodamy ją do systemu gratis!

Lista atrakcji w okolicy obiektu i na Mazurach

Kamera LIVE zamontowana przy obiekcie

Wygląd opini dodanych przez użytkowników

Dane pogodowe związane z lokalizacją obiektu
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Strona www z Twojego wpisu
Czy wiesz, że Twój wpis może również działać jako pełnowartościowa strona internetowa w naszej (np. zurawikat.mazury24.eu) lub Twojej
domenie, np. http://zurawi-kat.pl. Koszt roczny 250,00 zł netto (przy wpisach płatnych i testowych bezpłatnych) - więcej info tel. 603 077 102.

Strona główna z możliwością dowolnej konfiguracji

Wygląd podstrony z treścią i dołączoną galerią zdjęć

Wygląd podstrony kontakt z formularzem i mapą

Atrakcje turystyczne na Mazurach w okolicy obiektu

INNE USŁUGI

Będą non-stop na Mazurach nasza ekipa jest gotowa od ręki pomóc Ci przy stworzeniu oferty (opcje dodatkowo płatne) w jeszcze lepszy
sposób. Wykonujemy: profesjonalne sesje zdjęciowe, wycieczki wirtualne, materiały video, indywidualne strony internetowe, prowadzimy
profile społecznościowe FB, YT, itp. Naszą kreatywność i możliwości odzwierciedla oczywiście portal mazury24.eu...
W przypadku akcji #pomagamyMazurom należy zastosować rabat -50% do wszystkich poniższych cen.

SESJE FOTOGRAFICZNE

PANORAMY 360

FILMY FULL HD lub 4K

Wykonane zdjęcia włącznie
z przekazaniem praw autorskich
umożliwiają Państwu dowolne
dysponowanie przekazanym materiałem
(na swoją stronę, Booking.com, itp).

Zdjęcia, które rozszerzają wirtualną rzeczywistość
pozwalają obserwować miejsce 360 na 180 stopni.
Ukazują prawdziwe piękno i potencjał miejsca. Aktualnie
wykonujemy panoramy na zewnątrz, z dowolnej wysokości,
np. 10, 20, 50, 100 metrów (dron). Możemy również
wykonać panoramy wewnątrz obiektów (osobna wycena).

Posiadając niezbędny sprzęt i doświadczenie możemy
również nagrać Państwu materiał video prezentujący
obiekt i jego otoczenia. W zależności od potrzeb
wykonujemy zdjęcia kamerą, dronem, dedykowanymi
kamerami sportowymi, itp.

Dysponujemy sprzętem najwyższej
jakości jeści chodzi o system CANON
EOS, obiektywy z serii L oraz drony DJI.
•

•
•

oprócz wykonania zdjęć, materiał
zostaje obrobiony w najwyższej
możliwej rozdzielczości
zdjęcia - 20-30 Mpix
obróbka polega na poprawie
perspektywy, odszumaniu zdjęć,
korekcie barwnej, wyostrzaniu.

Sesja do 15-20 zdjęć ........................... 300 zł
Sesja do 30-40 zdjęć ........................... 550 zł
Sesja do 60-100 zdjęć ......................... 950 zł

•
•
•
•
•

zdjęcia są łączone i razem dają rozmiar
20000-30000 x 10000-15000 pikseli
materiał przechodzi obróbkę kolorystyczną HDR
zdjęcia mogą być publikowane ofertach noclegów
(w budowie)
zdjęcia mogą zostać dodatkowo opublikowane
w naszym serwisie

•
•
•
•
•
•

film może być zrealizowany w jakości
Full HD (25-60fps) lub 4K (25-60fps)
długość filmu dowolna - cena uzależniona od długości
przy dłuższym filmie materiały mogą być nagrywane
kilka dni i o różnych porach
do filmu dołączamy muzykę autorską
możliwość dołączenia lektora (dodatkowo płatne)
możliwość promocji materiału na łamach serwisu
możliwość podłączenia materiały do Państwa wpisu

Przykładowe nasze panoramu (ponad 100 z całych Mazur)
dostępnej tutaj https://mazury24.eu/panoramy

Nasze przykładowe filmy: https://mazury24.eu/video

1 panorama ................................................................................... 300 zł
2 panoramy ................................................................................... 500 zł
5 panoram .................................................................................. 1000 zł

1 minuta materiału Full HD ................................................... 400 zł
1 minuta materiału 4K ............................................................. 600 zł
materiał 3-4 minuty (lekotr, 4K, muzyka) ..................... 1.800 zł

