STE ATRAKTÍVNE TURISTICKÉ MIESTO?
ZARAĎTE SA DO PROJEKTU!

ANDER BOOK
Váš Turistický denník plný zážitkov, spomienok a Wander Cards

ANDER CARDS
Nálepky turistických miest doplnené kupónom a súťažou o ceny!

TURISTICKÝ DENNÍK
www.wander-book.com

ČO JE WANDER BOOK ?
Váš Turistický denník plný zážitkov, spomienok a Wander Cards

ČO SÚ WANDER CARDS ?
Nálepky turistických miest doplnené kupónom a súťažou o ceny!

ROZDELENIE VIZITKY A OPIS VIZITKY
Wander Card sa skladá z piatich samostatných oddeliteľných polí.
Je distribuovaný mimo územia Českej republiky.

1 Kupón s čiarovým kódom je určený k zaslaniu späť vydavateľovi
2 Wander Card nalepte do určenej pozície na ľavú stránku denníku
3 Ústrižok s obrázkom nalepte do ľavej časti prehľadu navštívených miest
4 Ústrižok s prekladom do angličtiny nalepte do pravej časti prehľadu navštívených miest
5 Wander Stamp nelepte na pravú stránku denníku tesne k ľavému okraju
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Obrázok miesta
Názov miesta
Vlastivedný text
Telefón
Webové stránky miesta
Poloha GPS
Štát
Turistický región
Ikona kategórie
Evidenčné číslo
O fotografii

Na základe záujmu širokej turistickej verejnosti by sme Vás radi zaradili do projektu Wander book.

KDE NÁJDETE WANDER CARDS?
•
•
•
•

na www.wander-book.com a ďalších portáloch ako súčasť informačnej štruktúry
v aplikáciách pre mobilné telefóny
na tlačených turistických mapách s obrázkami miest a ich popiskami
v predaji ako suvenýr na turistických miestach

CENY:
Wander Card:
Klasická
•
nákupná cena: 0,40 € (pre plátcu DPH 0,33 €)
•
odporúčaná predajná cena: 0,60 €
Dvojdielna
•
nákupná cena: 0,50 € (pre plátcu DPH 0,41 €)
•
odporúčaná predajná cena: 0,80 €
Wander Book:
•
nákupná cena: 2,00 € (pre plátcu DPH 1,74 €)
•
odporúčaná predajná cena: 3,00 €
Prvý minimálny celkový odber:
•
20 ks Wander Books
•
200 ks Wander Cards (môže zahrňovať aj viac druhov, balenie po 50 alebo 100 ks)
poštovné hradíme!!
Ďalší odber môže obsahovať len tovar na doplnenie (200ks Wander Cards a viac)
poštovné hradíme!
Reklamné materiály na podporu predaja ZADARMO
•
STOJAN na Wander Card a Wander Book
•
plagát A4 s predávanými Wander Cards
•
samolepku „predajné miesto“ na dvere
•
zväčšenú samolepku vašej Wander Card na vystavenie
•
informačné letáky

AKO MÔŽE VYZERAŤ VAŠA WANDER CARD ?
Neplatíte žiadne vstupné poplatky, grafický návrh a poštovné hradíme.

KLASICKÁ WANDER CARD
Rozmer vizitky 130 x 50 mm

DVOJDIELNA WANDER CARD
Rozmer vizitky 266 x 50 mm

fotografie

mapa, text, grafika, logá...

fotografie, mapa...

ĎALŠIE GRAFICKÉ VARIANTY WANDER CARD

koláž z 3 fotografií
(1x na výšku 2 x na šírku)

koláž zo 4 fotografií

koláž z 3 fotografií
(1x panorama, 2 x na šírku)

koláž zo 2 fotografií
(2 x panorama)

koláž zo 2 fotografií
(2 x na výšku)

DRUHY VIZITIEK
WANDER CARD vydáva sa pre turistické miesta alebo objekty mimo ČR

TURISTICKÁ VIZITKA vydáva sa pre turistické miesta alebo objekty v ČR

PERSONAL CARD vydáva sa pre jednotlivé osoby

ABSOLVENT’S CARD vydáva sa pre akcie

ANNIVERSARY CARD vydáva sa pre zaujímavé výročia a jubileá

TEAM CARD vydáva sa pre skupiny ľudí (2 a viac osôb)

ZÁUJMOVÉ OBLASTI + Kategórie

TURISTIKA
Architektúra a umenie
Archeológia a záhady
Botanické záhrady a arboréta
Cirkevné objekty
Cyklistické akcie
Expozície a múzea
Hrady, pevnosti a tvrdze
Horské strediská
Jaskyne
Kempy a chatové osady
Kúpele a relaxácia
Ľudová architektúra
Lodná doprava
Letecká doprava
Mestá
Obce a osady
Pešie akcie
Pamätníky a mohyly
Pivovarníctvo
Prírodné zaujímavosti
Rozhľadne a vyhliadkové veže
Remeslá a výroba
Technické zaujímavosti
Turistické atrakcie
Turistické chaty
Technické podzemie
Trasy a chodníky
Turisti
Vodné diela
Vzdelávanie a kultúra
Vinárstvo
Vodstvo
Vojenské pamiatky
Vrcholy a vyhliadky
Zámky
Zoologické záhrady a farmy
Židovské pamiatky
Železničné zaujímavosti

GASTRO
Hotely a penzióny
Reštaurácie
Pivnice
Kaviarne
Vinárne
Cukrárne
a dalšie...

ŠTATISTIKY ZA 6 ROKOV V ČESKEJ REPUBLIKE:

- do projektu zapojených cez 2697 miest !
- cez 100 000 uživateľov Wander Book - potencionálnych kupcov vašej Wander Card !
- počet predaných Wander Cards na jedného predajcu je až 4000 ks ročne !

TURISTICKÝ DENNÍK
WANDER BOOK SK - obchodné oddelenie
Hodkovická 20/20, CZ - 460 06 Liberec 6
Tel.: +420 484 800 081
sales@sk.wander-book.com

www.wander-book.com

