
 

Katalóg poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu 

Našim cieľom je vytvoriť katalóg regionálnych poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu a tým 

ponúknuť propagačnú možnosť malým a stredným podnikateľom, rodinným firmám, 

samostatne zárobkovo činným osobám, spolkom, združeniam a iným organizáciám, získať  

priamy kontakt s potencionálnymi zákazníkmi a to na: 

Turistickom informačnom portáli www.bratislavavisit.sk   

Stránke Slovensko, krajina plná zážitkov na doméne Českej republiky  

propagujúcich a podporujúcich regionálny cestovný ruch,  pre všetky subjekty, ktoré o to 

prejavia záujem na základe uzatvorenej zmluvy. 

Zverejnením zabezpečujeme priamy kontakt potencionálneho záujemcu o služby  

a zachovanie úplnej zmluvnej voľnosti poskytovateľa služieb pri uzatváraní kontraktov. bez 

akých koľvek ďalších podmienok, ktoré by sa dotýkali participácie na uzatváraných kontraktoch 

medzi poskytovateľmi služieb a záujemcom. 

Ako to funguje. 

Na základe uzatvorenej zmluvy poskytneme priestor pre uverejnenie vizitky poskytovateľa 

služieb v cestovnom ruchu v rozsahu: 

• loga alebo ilustračnej fotografie 

• názvu , obchodného mena 

• stručného popisu poskytovaných služieb,  

• miesta a regionálnej pôsobnosti 

• odkazu na vlastnú web stránku  

• priamym odkazom na emailový kontakt 

Varianty zverejnenia:  

• základný  vo forme zverejnenie v „katalógu“ poskytovateľov služieb 

• doplnkový variant vo forme zverejnenia v príslušných sekciách „TOP“ a „TIPY“  

• doplnková služba v prípade, že organizujú alebo sa spolupodieľajú na konaní 

verejného podujatia v regionálnej pôsobnosti zverejnenie tohto podujatia 

v „kalendári podujatí“. 

•  

Cenník: 

Základné varianty: 

• pri trojmesačne splatnosti vopred vo výške  15€  za každý mesiac splatného obdobia 

• pri polročnej splatnosti vopred vo výške 12,50 € za každý mesiac splatného obdobia 

• pri ročnej splatnosti vopred vo výške  10€ za každý mesiac splatného obdobia 

 

Doplnkové služby: 

• za zverejnenie v sekciách „TOP“ a „TIPY“  vo výške 5€ za každý mesiac zverejnenia 

• za zverejnenie oznamu o termíne verejne organizovaného alebo spolupodieľanie sa 

na verejne organizovanom podujatí v kalendári podujatí vo výške 25€ . 

 
Poznámka: ceny sú konečné, nie sme platcom DPH 

 

Pre bližšie informácie nás kontaktujte emailom 

mailto:office@tourline.sk?subject=Zverejnenie%20v%20katalógu%20poskytovateľov

