
Supraśl, 20 maja 2011r. 
Szanowna(y) Pan(i) 
  
serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie organizowanym przez Lokalną Grupę 
Działania „Puszcza Knyszyńska” oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, podczas 
którego zostanie zaprezentowany nowoczesny portal internetowy BAJECZNE KRAINY, 
który  umożliwi promocję lokalnych atrakcji turystycznych północnej części województwa 
podlaskiego oraz produktów i usług turystycznych świadczonych przez podmioty 
zlokalizowane w Puszczy Knyszyńskiej i Dolinie Biebrzy, na Suwalszczyźnie i Ziemi 
Sejneńskiej,  
Warsztat odbędzie się 2 czerwca br. w godzinach 10:00 – 13:00 w Folwarku Nadawki, ul. 
Nadawki 23 Wasilków. Udział w nim jest bezpłatny. Spotkanie jest organizowane w 
ramach projektu L@KTUR – Partnerstwo na rzecz Lokalnych Produktów Turystycznych 
Województwa Podlaskiego.  
  
Portal BAJECZNE KRAINY będzie unikalnym serwisem internetowym, umożliwiającym 
klientom szybkie, automatyczne zaplanowanie przebiegu i czasu wyjazdu oraz 
skalkulowanie ceny pobytu. Będzie pierwszym w Polsce portalem zintegrowanym z 
serwisem społecznościowym FACEBOOK, z którego aktywnie korzysta już ponad 5 
milionów Polaków, przy czym ich liczba rośnie najszybciej spośród wszystkich portali w 
Polsce o blisko 30% rocznie. Integracja z serwisem Facebook pozwoli na promowanie 
atrakcji i usług wobec grupy klientów poszukujących usług o specjalnym charakterze i 
jakości, związanych z  wyjątkowymi walorami przyrody i unikalną  kulturą 4 krain 
północnej części województwa podlaskiego.  
  
Portal zapewni Państw możliwość bezpłatnej promocji Państwa różnorodnych usług na 
podstawowym poziomie i powiąże je z okolicznymi atrakcjami, w innowacyjny sposób, 
dostosowany do potrzeb klienta. Podczas warsztatu pokażemy szczegółowo sposób  
prezentowania  w nim Państwa usług, omówimy model współpracy między 
organizatorem portalu – Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” a usługodawcami oraz 
przekażemy ankietę w celu jej wypełnienia danymi o Państwa usługach. Uczestnicy 
warsztatu zostaną zaprezentowani w portalu w pierwszej kolejności.  
  
Zgłoszenia do udziału w warsztacie proszę kierować do p. Anny Tyrały (a.tyrała@mwi.pl, 
+48502358455) w terminie do 27 maja br.  Zapraszamy szczególnie przedstawicieli 
świadczących usługi dla agroturystyczne, noclegowe, żywieniowe,  turystyki wodnej, 
rowerowej, przewodnickie i inne oraz producentów produktów regionalnych.   
Zapraszamy do udziału w warsztacie! 
  
  
Krzysztof Głomb                                                                          Adam Kamiński  
                                                                                                                  
Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie                Prezes LGD Puszcza Knyszyńska   
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