
Serwis rezerwacji noclegów online



R E Z E R W A C J E 
ON-LINE  - FAKTY

 Ponad 75% badanych internautów, 
którzy jeżdżą na wakacje, wykorzystuje 

sieć Internet do planowania wypoczynku 
46 % spośród tych osób rezerwuje usługi po-

przez serwisy on-line.
Niemal 70 % rezerwowanych usług stanowią 

noclegi w obiektach turystycznych 47 % bada-
nych dokonuje zakupu lub rezerwacji on-line  u pośrednika np. w systemie rezerwacyjnym, 
który ma oferty różnych usługodawców. Co piąty badany (19 procent) to zwolennik last minu-
te, decydujący się mniej niż 30 dni przed terminem wakacji.

POBYTY.PL  - KIM JESTEŚMY? 
Pobyty.pl to przyjazne miejsce do rezerwowa-
nia online miejsc noclegowych. Na stronach 
serwisu prezentowane są różnorodne obiekty 
od pokoi w hostelach po luksusowe SPA.  
Różnorodność, stale powiększającej się oferty, 
umożliwia Użytkownikom wybranie w szybki 
sposób, najlepiej dopasowanych do ich ocze-

kiwań i budżetu miejsc noclegowych.Twórcy 
serwisu Pobyty.pl od wielu lat prowadzą 
działalność biznesową na rynku krótkoter-
minowego wynajmu miejsc noclegowych i na 
podstawie zebranych doświadczeń, dostarcza-
ją ofertę prostego, intuicyjnego serwisu.



STRONA KLIENTA – JAK DZIAŁA SERWIS

• Bezpieczne i wygodne rezerwacje online: przejrzyste opisy, aktualne zdjęcia, wystarczy 
kilka kroków by znaleźć wymarzony obiekt i zarezerwować pobyt w wybranym 
terminie       
      

• Brak konieczności zakładania konta, rezerwacje bez rejestrowania się 
 

• Informacja o dostępnych obiektach i aktualnych cenach 24 h/dobę   
7 dni w tygodniu     
 

• Brak opłat rezerwacyjnych    
 

• Rezerwacja możliwa bez karty kredytowej   
 

• Pomoc konsultantów w doborze optymalnej oferty   
  

• Bezpieczeństwo dokonywania transakcji zapewnia   
certyfikat QuickSSL

WSPÓŁPRACA BIZNESOWA
 

Zapraszamy właścicieli obiektów noclegowych do ich bezpłatnego udostęp-
nienia w serwisie Pobyty.pl. Jest to znakomita okazja by zaprezentować swoją 

ofertę bez konieczności ponoszenia stałych kosztów reklamy. W celu zarzą-
dzania lokalami oddawany jest intuicyjny panel obsługi, umożliwiający edycję 

opisów oraz cen, monitoring obłożenia a także generowanie statystyk wynajmu.
Serwis systematycznie wprowadza nowe funkcjonalności, wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom właścicieli. Udostępniane właścicielom usłu-
gi takie jak aukcje specjalne oraz oferty tematyczne, to tylko niektóre z in-

nowacyjnych sposobów na wzbudzenie zainteresowania ofertą obiektu.

TM



W RAMACH WSPÓŁPRACY ZAPEWNIAMY PAŃSTWU:

• bezpłatne dodanie obiektu i brak opłat abonamentowych 
• tysiące wizyt miesięcznie
• przyjazny panel administracyjny, statystyki wynajmu
• dostęp do zapytań grupowych
• bezpieczne i wygodne rezerwacje Państwa obiektu 24h/dobę
• gwarancje rezerwacji – karta kredytowa lub przelew zaliczki na konto Obiektu
• darmową reklamę przez cały okres współpracy
• opinie o obiekcie
• aukcje specjalne

       
       
       
DZIAŁANIA MARKETINGOWE POBYTY.PL OBEJMUJĄ:

• pozycjonowanie
• Google AdWords
• mailing
• zakupy grupowe
• spotkania branżowe
• artykuły prasowe
• reklamę displayową
• social media

Już od drugiego kwartału swojego istnienia serwis Pobyty.pl notuje stały wzrost zain-
teresowania ze strony klientów jak i właścicieli obiektów oferujących zakwaterowanie. 
Otrzymany grant ze środków UE pozwolił przeznaczyć duże środki na reklamę, co znajduje 
już przełożenie na dynamicznie rosnącą liczbę rezerwacji w obiektach współpracujących.
Serwis stale poszerza bazę noclegów nie tylko w Polsce ale również za granicą. 
Od czerwca 2013 nasi użytkownicy mają możliwość rezerwacji w różnorodnych obiektach 
na Słowacji. Mogą być Państwo pewni, że w Pobyty.pl mamy pełną świadomość tego, iż 
uzyskanie możliwie najwyższych zysków właśnie z Państwa nieruchomości jest naszym 
wspólnym celem.
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