Nautilus Gdańsk
Unikatowy obiekt referencyjny
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NAUTILUS GDAŃSK – UNIKATOWA WIZYTÓWKA
Realizacja tej unikatowej inwestycji skupi na sobie uwagę i oczy
całego świata. Będzie ona obiektem zainteresowań, rozmów, studium przypadku dla bardzo szerokiego spektrum odbiorców świata
biznesu z bardzo wielu sektorów.
Nie podlega też żadnej wątpliwości, że udział w realizacji tak prestiżowej inwestycji stanowi olbrzymi POTENCJAŁ MARKETINGOWOWIZERUNKOWY. Dlatego będzie ona magnesem dla wielu
najlepszych organizacji i ﬁrm, Liderów poszczególnych branż.
Jest to również rzadko spotykana

Jesteśmy przekonani, że właśnie Państwa Firma powinna zaistnieć
przy tej inwestycji, jako oﬁcjalny PARTNER TECHNOLOGICZNY.
Dzięki wyjątkowym rozwiązaniom technologicznym Nautilus Gdańsk
ma szansę stać się doskonałą wizytówką Państwa Firmy i wzmocnić jej
wizerunek, jako marki wspierającej ekologię, troszczącej się o naturalne
środowisko i która będzie przywoływać u wszystkich odbiorców...

POZYTYWNE
EMOCJE!

SZANSA NA POZYSKANIE UNIKATOWEGO
OBIEKTU REFERENCYJNEGO
dla własnych potrzeb biznesowych i marketingowych.
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PRZYJAZNA TWARZ PAŃSTWA FIRMY
NAUTILUS GDAŃSK, jak każde Oceanarium pozwalające zanurzyć się
w głębie oceanów oraz bogactwo fauny i ﬂory, zapewni zwiedzającym
OLBRZYMIĄ DAWKĘ POZYTYWNYCH EMOCJI! Taka podróż to
niezapomniane wrażenia i przeżycia, które na długo zostają w pamięci
każdego, kto odwiedza obiekty tego typu.
WARTO przy tej okazji zadbać, aby ten

POZYTYWNY POTENCJAŁ EMOCJONALNY
SKOJARZYĆ RÓWNIEŻ Z PAŃSTWA FIRMĄ.
Dzięki dedykowanemu, interaktywnemu systemowi promocji obiektu
zwiedzający będą mieli szansę dowiedzieć się m.in:

To doskonała szansa na stworzenie PRZYJAZNEJ TWARZY PAŃSTWA
FIRMY oraz na trwałe połączenie marki z jej proekologiczną działalnością, utrwalając tym samym w świadomości zwiedzających

jaki zakres prac i produktów został wykorzystany
podczas budowy Oceanarium,

POZYTYWNE EMOCJE ZWIĄZANE Z MARKĄ.

PARTNER
TECHNOLOGICZNY
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Nautilus Gdańsk
Wyjątkowe możliwości
obiektu referencyjnego
Wyjątkowy,
otwarty obiekt
referencyjny

Niepowtarzalne
możliwości
prezentacji
kompetencji
Partnera
Technologicznego

Spektakularna
inwestycja
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JAKIE MOŻLIWOŚCI DAJE UNIKATOWY OBIEKT REFERENCYJNY?
Bez żadnych wątpliwości, otwarty i dostępny obiekt referencyjny
Nautilus Gdańsk będzie najlepszą i najskuteczniejszą formą prezentacji
produktów i unikatowych kompetencji Partnera Technologicznego
m.in. dla:
klientów,
partnerów handlowych i kontrahentów,
dostawców,
dystrybutorów, handlowców i dealerów,
własnych pracowników,
milionów zwiedzających.
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Ogromną zaletą UNIKATOWEGO OBIEKTU REFERENCYJNEGO jest
praktycznie nieograniczony dostęp do jego zasobów i stref, zarówno
tych ogólnodostępnych, jak również całego zaplecza technologicznego.
Partner Technologiczny będzie miał możliwość pełnego dostępu do
obiektu przez 365 dni w roku, w tym jego wynajmu na wyłączność.
Przestrzeń i możliwości obiektu będzie można wykorzystać do różnego
rodzaju eventów ﬁrmowych, prezentacji i seminariów technologicznych, szkoleń, jak również będzie doskonałym miejscem do studium
przypadku dla wielu środowisk technicznych i technologicznych.

JAKIE MOŻLIWOŚCI DAJE UNIKATOWY OBIEKT REFERENCYJNY?
Obiekt zostanie wyposażony w dedykowany i różnorodny system
prezentacji produktów i technologii, ich zastosowania w danym
miejscu, unikatowych właściwości technicznych, ekologicznych itp.
Będzie to możliwe dzięki np.:
tabliczkom informacyjnym z kodami QR, które będą montowane
na trasie zwiedzania (pozwoli to na uzyskanie informacji o danym
produkcie i jego właściwościach),
laboratoriom edukacyjnym, w których będzie możliwość prezentacji zastosowań, właściwości i sposobu użycia wykorzystanych
produktów,
interaktywnym monitorom (na których będzie prezentowany cały
wachlarz wykorzystanych produktów, wraz z wizualnym wskazaniem
miejsca ich zastosowania).
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Nautilus Gdańsk
Zielona strona
Partnera Technologicznego
Partner
Technologiczny
w służbie
ochrony
środowiska
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Idealny
obszar działań
CSR

Wzrost
świadomości
marki

NAUTILUS GDAŃSK
– IDEALNY OBSZAR DZIAŁAŃ CSR
NAUTILUS GDAŃSK stanowi wyjątkową szansę dla Partnera Technologicznego do prowadzenia skutecznych działań w obszarze CSR,
dzięki którym będzie możliwość budowania „PRZYJAZNEJ
ŚRODOWISKU TWARZY PARTNERA TECHNOLOGICZNEGO”.
Będzie to możliwe dzięki powołanej
Fundacji Nautilus, której
głównymi celami są:
namnażanie ginących gatunków zwierząt,
organizacja misji w niezwykłe miejsca Ameryki Południowej, opartych o wolontariat młodych mieszkańców Trójmiasta,
działania edukacyjne, propagujące i podnoszące świadomość proekologiczną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Działalność statutowa Fundacji Nautilus może stanowić doskonały
potencjał do działań w obszarze CSR (Corporate Social Responsibility),
a tym samym budowania wizerunku marki, jako organizacji:
działającej w służbie ochrony środowiska naturalnego,
wspierającej działania, których celem jest namnażanie ginących
gatunków,
podejmującą działania edukacyjne podnoszące świadomość proekologiczną,
dostarczającej ekologiczną chemię budowlaną najwyższej jakości.
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NAUTILUS GDAŃSK – IDEALNY OBSZAR DZIAŁAŃ CSR
Wspomniany już, dedykowany i różnorodny system prezentacji
produktów i technologii, ich zastosowania w danym miejscu oraz
unikatowych właściwości technicznych i proekologicznych, posłuży
również do budowania u zwiedzających pozytywnej korelacji
skojarzeń marki Partnera Technologicznego z jej proekologicznymi
działaniami, utrwalając tym samym w świadomości zwiedzających
POZYTYWNE EMOCJE związane z marką i samym obiektem.
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NAUTILUS GDAŃSK – IDEALNY OBSZAR DZIAŁAŃ CSR
Zwiedzający będą mogli poznać proekologiczne zastosowania produktów Partnera Technologicznego dzięki:
interaktywnym monitorom (na którym będzie prezentowany cały
wachlarz wykorzystanych produktów, wraz z wizualnym wskazaniem
miejsca ich zastosowania i ich właściwościami proekologicznymi),
tabliczkom informacyjnym z kodami QR, które będą montowane
na trasie zwiedzania (pozwoli to na uzyskanie informacji o danym
produkcie i jego właściwościach),
laboratoriom edukacyjnym, w którym byłaby możliwość organizacji pokazowych lekcji biologii, chemii i ﬁzyki z zastosowaniem
produktów koncernu wraz z przekazaniem pakietu informacji
o działaniach proekologicznych podejmowanych przez koncern,
organizacji konkursów – np.: zwiedzający będą zachęcani do
poznawania właściwości produktów opisanych na tabliczkach
informacyjnych, a na specjalnie przygotowanych formularzach będą
zaznaczać odpowiednie odpowiedzi. Dobrze wypełniona karta
konkursowa będzie wiązać się otrzymaniem nagrody na końcu
ścieżki zwiedzania,
spoty reklamowe w jaskiniach 5D+ - Partner Technologiczny
miałby możliwość emisji krótkich spotów reklamowych przed
każdym seansem w Jaskiniach 5D+, które ukazywałyby podejmowane na rzecz ochrony środowiska działania koncernu.
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NAUTILUS GDAŃSK – IDEALNY OBSZAR DZIAŁAŃ CSR
Okazane zainteresowanie i wsparcie przez Partnera Technologicznego
działalności Fundacji Nautilus, to również szereg korzyści i działań
partnerskich, dzięki którym Partner Technologiczny:
otrzyma miejsca w radzie programowej Fundacji,
otrzyma jedno miejsce w zarządzie Fundacji,
pojawiłby się we wszystkich materiałach informacyjnych i reklamowych Fundacji i Obiektu,
będzie miał możliwość prowadzenia własnych konkursów oraz
naboru wolontariuszy do organizowanych misji i namnażania
ginących gatunków w ramach działań organizowanych przez
Fundację Nautilus,
mógłby ﬁrmować swoim logo materiały i sprzęt wykorzystywany
przy organizacji misji młodzieżowych do Ameryki Południowej,
dzięki czemu uczestnicy staliby się ambasadorami marki i jej działań
społecznych i proekologicznych,
będzie miał możliwość realizacji materiałów marketingowych
wzmacniających Społeczną odpowiedzialność koncernu.
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Nautilus Gdańsk
Potężne działania promocyjne
dla Partnera Technologicznego

Potencjał
wizerunkowomarketingowy

Kilka milionów
odwiedzających
rocznie

Różnorodne
kanały promocji
przez cały rok
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NAUTILUS GDAŃSK – POTĘŻNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Unikatowa inwestycja i olbrzymie zainteresowanie medialne jej
realizacją sprawiają, że udział w realizacji tak prestiżowej inwestycji
stanowi olbrzymi potencjał marketingowo-wizerunkowy.
Przed Firmą, która uzyska miano PARTNERA TECHNOLOGICZNEGO
otwierają się szerokie i długofalowe możliwości promocyjnomarketingowe zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak również
po jej zakończeniu, kiedy obiekt będzie przyciągał kolejne miliony
odwiedzających każdego roku.
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NAUTILUS GDAŃSK – POTĘŻNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE
Informacje o samym obiekcie, a tym samym o Partnerze Technologicznym, będą ukazywały się za pomocą wielu kanałów i na wielu
polach eksploatacji informacji zarówno w kraju, jak i za granicą:

Internet

TV

Radio
Reklamy
outdorowe

Prasa

katalogi
i informatory
turystyczne

...itd. Z całą pewnością pozwoli to na dalsze budowanie i utrwalanie
pozytywnych emocji, jakie będą kojarzone z markami Partnera
Technologicznego i Nautilus Gdańsk.

TO WSPÓŁPRACA

Z WZAJEMNYMI KORZYŚCIAMI!
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Nautilus Gdańsk
Dedykowane świadczenia partnerskie
dla Partnera Technologicznego
Liczne,
dedykowane
świadczenia
partnerskie
zgodne
z wzajmnymi
ustaleniami
Nautilus Gdańsk
- Nowa ikona Wybrzeża
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Karty wstępu
typu VIP
oraz karty
upominkowe

Możliwość
organizacji
eventów,
szkoleń
i wycieczek

DEDYKOWANE ŚWIADCZENIA PARTNERSKIE

Opisane powyżej obszary działań promocyjno-marketingowych
i CSR nie zamykają pakietu korzyści. W ramach tak szerokiej
współpracy Partner Technologiczny może liczyć na szereg
dedykowanych świadczeń partnerskich. Możliwość korzystania
z nich będzie zgodna z wzajemnymi ustaleniami.
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DEDYKOWANE ŚWIADCZENIA PARTNERSKIE
Niżej wymienione świadczenia należy traktować jako propozycję.
Ich ostateczny kształt i zakres będą ustalone na drodze wzajemnych
rozmów. W ramach współpracy zapewniamy dostęp do n/w świadczeń
partnerskich:
a.

Platynowe Karty dla Super VIP z kadry zarządzającej
Karta typu pre-paid zapewnia dostęp do obiektu o każdej
porze dnia i nocy przez 365 dni w roku, a także dostęp do:

b.

usługi concierge i przewodnika,
wszystkich pomieszczeń w obiektu, również tych technicznych
i technologicznych,
dokonywania korzystnych zakupów w punktach
gastronomicznych, w sklepikach z pamiątkami,
korzystania z pobytu w Hotelu, w Egzotycznej Lagunie,
w Saunarium, zakupów w Barze, z usług oferowanych
w gabinetach medycznych chirurgii jednego dnia na terenie
obiektu, z miejsca parkingowego itp.

Złote karty wstępu dla VIP
Karta typu pre-paid zapewnia dostęp do obiektu o każdej
porze dnia i nocy przez 365 dni w roku, a także dostęp do:
wszystkich pomieszczeń w obiektu, również tych technicznych
i technologicznych,
dokonywania korzystnych zakupów w punktach
gastronomicznych, w sklepikach z pamiątkami,
korzystania z pobytu w Hotelu, w Egzotycznej Lagunie,
w Saunarium, zakupów w Barze, z usług oferowanych
w gabinetach medycznych chirurgii jednego dnia na terenie
obiektu, z miejsca parkingowego itp.

c.

Srebrne karty wstępu dla VIP
Karta typu pre-paid okresowo zapewnia dostęp do:
wybranych pomieszczeń w obiektu, również tych technicznych
i technologicznych,
dokonywania korzystnych zakupów w punktach
gastronomicznych, w sklepikach z pamiątkami,
korzystania z pobytu w Hotelu, w Egzotycznej Lagunie,
w Saunarium, zakupów w Barze, z usług oferowanych
w gabinetach medycznych chirurgii jednego dnia na terenie
obiektu, z miejsca parkingowego itp.
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DEDYKOWANE ŚWIADCZENIA PARTNERSKIE

d.

Jednorazowe Karty
Karta wstępu typu pre-paid zapewnia jednorazowo
możliwość:
dokonywania korzystnych zakupów w punktach
gastronomicznych, w sklepikach z pamiątkami,
korzystania na dogodnych warunkach z pobytu w Hotelu,
w Egzotycznej Lagunie, w Saunarium, zakupów w Barze,
z usług oferowanych w gabinetach medycznych chirurgii
jednego dnia na terenie obiektu, korzystania z miejsca
parkingowego itp.

e.

Jednorazowe Karty upominkowe
Karta wstępu typu pre-paid

Inne możliwości korzystania z katalogu ofert obiektu
Nautilus Gdańsk będą możliwe do negocjacji z tytułu
podpisania umowy z PARTNEREM TECHNOLOGICZNYM.
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DEDYKOWANE ŚWIADCZENIA PARTNERSKIE
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f.

Prawo do organizacji jednodniowego eventu ﬁrmowego
(kongres, rozdanie nagród, promocja nowego produktu itp.),
w czasie którego obiekt będzie do wyłącznej dyspozycji koncernu.

g.

Prawo do organizacji czterech zamkniętych eventów
w godzinach 18 – 24 z prawem wyłączności w tych godzinach
do całego obiektu i pierwszeństwa w rezerwacji terminu.

h.

Prawo do przeprowadzenia 10 jednodniowych szkoleń
dla partnerów i pracowników, z zapewnieniem przewodnika
technicznego, wejścia typu priorytet, dostępu do restauracji
z opcją priorytet, dostępu do pomieszczeń technicznych
i technologicznych, np. fabryki wody itp.

i.

Prawo do organizacji 24 wycieczek rocznie
w trybie priorytet i poza godzinami otwarcia, o charakterze
rekreacyjnym, szkoleniowym, instruktarzowym.
Każda wycieczka do 50 osób.

j.

Prawo do pokazania Logo w interaktywnej
platformie promocyjno-sprzedażowej ,,Hello Poland”
z podlinkowaniem do strony Partnera Technologicznego.

Nautilus Gdańsk
Program funkcjonalny

Nautilus Gdańsk
- Nowa ikona Wybrzeża
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NAUTILUS OCEANARIUM
GWARANCJA SUKCESU KOMERCYJNEGO
Oceanarium to doskonałe miejsce na spędzanie czasu wolnego
w gronie rodzinnym i przyjaciół, które zapewnia możliwość obcowania
z niezwykłym światem fauny i ﬂory. Niezwykła kolekcja ﬂorystyczna,
odpowiednio wyselekcjonowani przedstawiciele różnych gatunków
zwierząt, w tym także tych zagrożonych wyginięciem, różnorodność
form przekazu informacji - dostarczą zwiedzającym potężny zastrzyk
pozytywnych i niezapomnianych emocji, które będą skłaniać do
wielokrotnego powrotu do tego miejsca.
Interaktywny ze zwiedzającymi charakter obiektu, zapewni również
możliwość udziału wraz z opiekunami w karmieniu pingwinów,
płaszczek, bądź egzotycznych ptaków.
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To będzie
miejsce,
do którego
chce się
powrócić!!!

NAUTILUS EGZOTYCZNA LAGUNA
Słoneczna kąpiel dostępna przez 365 dni w roku
Czy w Polsce można korzystać ze słonecznych kąpieli
i wodnego relaksu przez 365 dni w roku, niezależnie od
zewnętrznych warunków atmosferycznych?
Taką możliwość zapewni Nautilus Egzotyczna Laguna.
Będzie to strefa prawdziwego relaksu, wypełniona
lasem tropikalnym, plażą, różnymi basenami i dużą
ilością leżaków.
Natomiast Saunarium i sale ﬁtness stanowić będą
doskonałe uzupełnienie dla tej strefy.
Założenia funkcjonalne:
• strefa rekreacji i atrakcji dla różnych grup wiekowych;
• dostęp do basenu, Saunarium i Fitness;
• rozsuwany dach nad strefą basenową;
• szeroka oferta usług SPA;
• atrakcje dla młodzieży, jako nocny klub „Ibiza”;
• raz w tygodniu obiekt czynny całą dobę.
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HOTEL W STANDARDZIE **** SECRET CONTINENTAL
z Klubem Sportowym z Centrum Gier Losowych i na Automatach
Nie mniej ważnym elementem Wielofunkcyjnego OIbiektu Spędzania Czasu Wolnego będzie Hotel
Secret Continental. Tematycznie zaprojektowane wnętrza poświęcone będą wybranym kontynentom,
państwom oraz miastom, dając początek niezwykłej podróży do odległych zakątków całego świata.
Natomiast nawiązana współpraca z ponad trzystoma miastami z całego świata przyczyni się do
bardzo owocnej promocji nie tylko Hotelu czy Oceanarium, ale również Gdańska i Polski.
W naszym Hotelu znajdą się również strefy przeznaczone pod działalność Klubu Sportowego z Centrum
Gier Losowych i na Automatach, jako atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego.
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GALERIA
MEDYCZNA
To unikatowa przestrzeń, w której skupiona będzie sieć
prywatnych, wysokospecjalistycznych praktyk medycznych
z różnych dziedzin. Najlepsi specjaliści i eksperci w swoich
dziedzinach, a także najnowocześniejszy sprzęt medyczny
zapewnią komfort po zabiegach chirurgii jednego dnia.
Działalność tej strefy pozwoli na rozwinięcie i wzmocnienie
turystyki medycznej w regionie.

STREFA
ZDROWIA

W obiekcie będą przewidziane również powierzchnie pod
działalność m.in.:

Będzie to zdrowotna strefa kompleksu, wyposażona w nowoczesne tężnie i komory solankowe. Ze strefy będą mogli
skorzystać wszyscy goście odwiedzający kompleks.

• Centrum Medycyny Niekonwencjonalnej;

Założenia funkcjonalne:

• Centrum Terapii i Rehabilitacji Kardiologicznej;

• strefa będzie wypełniać misję zdrowotną kompleksu;
• nowoczesna i ciekawa architektura, która sama w sobie
będzie stanowić kolejną niezwykłą atrakcję;
• strefa dostępna zarówno dla turystów,
jak i mieszkańców miasta;
• strefa wykonana z najnowocześniejszych materiałów,
z zastosowaniem nowoczesnych technologii i instalacji.

• Centrum Terapii dla osób z nadwagą;
• Centrum Terapii dla osób uzależnionych
od urządzeń elektronicznych;
• Centrum Ziołolecznictwa.
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Po tak niezwykłych emocjach warto trochę zwolnić, odpocząć
i nabrać nowych sił. Doskonałym miejscem do tego będzie pasaż
handlowy i pasaż gastronomiczny.

PASAŻ
TEMATYCZNY
Tematyczny pasaż handlowy połączony będzie ze strefą
Oceanarium i stanowić będzie jego nierozerwalną część.
Na zwiedzających czekać będę wyselekcjonowane tematycznie
pamiątki związane z obiektem Nautilus Gdańsk.

PASAŻ
GASTRONOMICZNY
Strefa Restauracji ma zapewniać gościom Kompleksu Nautilus
Gdańsk możliwość skosztowania potraw charakterystycznych
wybrzeży Ameryki Południowej, ale również innych zakątków
świata.
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JASKINIE NAUKI

5D+

Oceanarium to dopiero początek emocji, które czekają na zwiedzających.
Kolejną dawkę zapewnią Jaskinie Nauki 5D+, które zapraszać będą w świat
wirtualnej rzeczywistości. Dzięki nim możliwe będzie poznanie zjawisk
astronomicznych, przyrodniczych i biologicznych.
Będzie to strefa odkrywania tajemnic świata nauki, a uzupełniany i modyﬁkowany cyklicznie zakres tematyczny stanowić będzie doskonałe zaproszenie
do ponownych odwiedzin.
Założenia funkcjonalne:
• strefa skierowana będzie do szerokiej grupy docelowych odbiorców;
• stanowić będzie dodatkową atrakcję całego kompleksu;
• zapewniona będzie pełna interakcja z odbiorcą, który stanie się
niejako uczestnikiem pokazu;
• animacje pozwolą przedstawić daną problematykę w sposób o wiele
ciekawszy i dokładniejszy niż najwierniej odwzorowane modele;

27

Hello Poland
Promocja o globalnym
zasięgu
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HELLO POLAND - INNOWACYJNA PLATFORMA
SPRZEDAŻOWO-PROMOCYJNA DLA RYNKU TURYSTYCZNEGO
Budowanie frekwencji w oparciu o platformę Hello Poland
Wielofunkcyjny Obiekt Spędzania Czasu Wolnego Nautilus Gdańsk zostałby objęty szerokimi działanimi
promocyjnymi w ramach Interaktywnej Platformy Turystycznej – Hello Poland. Hello Poland to nowoczesna platforma internetowa, której celem jest sprawne zarządzanie strumieniem turystycznym
w oparciu o nowoczesne technologie.
Hello Poland umożliwia sprzedaż biletów wstępu oraz pozostałych usług turystycznych w jednej
funkcjonalnej i bezpiecznej aplikacji na smartfony i portalu www. Dzięki zintegrowanemu systemowi
wystawiania i kontroli biletów, Hello Poland to również kompleksowe rozwiązanie biletowe dla każdej
atrakcji turystycznej.
Główne założenia platformy Hello Poland:
• zintegrowany system do wyszukiwania atrakcji turystycznych, zakupu biletów
oraz pozostałych usług dla turystów,
• natychmiastowe potwierdzenie dostępności biletów i ich zakup bez konieczności
stania w kolejkach,
• możliwość zakupu wielu biletów do różnych atrakcji przy zachowaniu jednej transakcji
i jednego biletu elektronicznego,
• globalny zasięg dzięki aplikacjom dostępnym zarówno w systemie iOS jak i Android,
• dostępność, wygoda i uniwersalność aplikacji oraz portalu webowego,
• przyjazny interfejs użytkownika,
• innowacyjny bilet elektroniczny ,
• bezpieczeństwo transakcji i danych użytkowników,
• kompleksowe rozwiązanie biletowe dla atrakcji turystycznych dzięki systemowi sprzedaży
biletów Hello Ticket i aplikacji kontrolera Hello Ticket Scanner.
Dzięki globalnemu dotarciu do szerokiego grona użytkowników, Hello Poland to jedno
z najbardziej efektywnych narzędzi do promocji wszelkiego rodzaju atrakcji
i usług turystycznych.
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HELLO POLAND
- PROMOCJA O GLOBALNYM ZASIĘGU
Przy tworzeniu Interaktywnej Platformy Turystycznej przyświecają nam założenia,
że Hello Poland:
Gdańsk
• ma być platformą promocyjną, rezerwacyjną i sprzedażową;
Kołobrzeg
• ma posiadać jak największą bazę atrakcji turystyczny, hoteli,
Szczecin
puntów gastronomicznych, itp.;
• będzie miała ofertę typu Priorytet oraz VIP TRAVEL;
Malbork
• ma posiadać możliwość zakupu jednego biletu
na kilka wybranych atrakcji, hoteli, restauracji;
Świnoujście
• pozwoli na wzajemną promocję polskich miast wewnątrz kraju
i poza jego granicami (ponad 300 miast na 5 kontynentach);
Toruń
• zwiększy zainteresowanie polskich rodzin do zwiększenia ilości
Bydgoszcz
krajowych wyjazdów turystycznych i ułatwi im ich realizację;
Płock
• będzie posiadał dedykowane oferty turystyczne dla danego miasta
Poznań
uwzględniając preferencje turystyczne takie jak: wiek, ilość dni pobytu,
zainteresowania, budżet turysty, charakter zwiedzania
Łódź
(indywidualny lub grupowy), intensywność zwiedzania itd.;
• wprowadzi do oferty karty rabatowe w wysokości 50% rabatu
dla Rodzin z Programu 500+, posiadaczy karty Dużej Rodziny
w oraz karty rabatowe Senior+.
Wrocław

Giżycko

Białystok
Warszawa

Rzeszów
Katowice
- Śląsk

Kraków

Zakopane
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HELLO POLAND
- PROMOCJA O GLOBALNYM ZASIĘGU
To właśnie Interaktywna Platforma Turystyczna Hello Poland będzie tym ważnym ogniwem odpowiedzialnym za jak najbardziej efektywną promocję
i współpracę między miastami partnerskimi z całego świata, które staną się małymi “ambasadami” zarówno Hotelu Secret Continental, jak również
Wielofunkcyjnego Obiektu Spędzania Czasu Wolnego Nautilus Gdańsk.

Gdańsk

Dzięki nawiązaniu partnerskich relacji
po obu stronach będą prowadzone stałe lub czasowe
działania promocyjne dla klientów obiektu Nautilus Gdańsk,
czy też mieszkańców miasta.
Tym samym Hotel Secret Continental poprzez:

Sydney

organizację dedykowanych eventów tematycznych,
Pokój nordycki

organizację dni otwartych,
stosowną aranżację pokoi,
nawiązującą do partnerskiego miasta/atrakcji
Pokój orientalny

stanie się niejako ich „ambasadorem”,
zachęcając do ich odwiedzenia.

Pokój tropikalny

Analogiczne działania będą prowadzone przez naszego partnera,
co pozwoli na przeprowadzenie skutecznej kampanii informacyjnej o danym mieście
i wygenerowanie nowych turystów, którzy je odwiedzą.
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OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
- PROMOCJA O GLOBALNYM ZASIĘGU
Działalność naszej platformy otwiera drogę do globalnej promocji obiektu Nautilus Gdańsk, a przy tym PARTNERA TECHNOLOGICZNEGO. Planujemy
nawiązanie wzajemnej współpracy i obustronnej promocji z ponad 300 miastami z całego świata. Nasze działania pozwolą platformie turystycznej na
generowanie nowego strumienia turystów do Oceanarium. Zamierzony efekt będzie możliwy do osiągnięcia poprzez partnerskie akcje promocyjne
w danych miastach, atrakcjach turystycznych, czy w konkretnych obiektach takich jak Hotel Secret Continental.

TOKIO

Gdańsk

NOWY YORK

RIO DE JANEIRO

Sydney

DURBAN
SYDNEY
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PFI Future S.A.
ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław
www.pﬁ-future.eu

MATERIAŁ
POUFNY

tel.: 71 712 73 00
biuro@pﬁ-future.eu
Kap. zakł. 37 456 800 zł

Wszelkie zamieszczone powyżej treści są chronione prawami autorskimi na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 666, 1333).
Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone w niniejszym dokumencie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami
podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione. Zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, opracowywanie, przetwarzanie, publikowanie, utrwalanie,
wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia części lub całości materiałów zamieszczonych
w niniejszym dokumencie bez zgody spółki Premiowy Fundusz Inwestycyjny Future S.A. z siedzibą we Wrocławiu, będącej właścicielem praw autorskich, jest zabronione.

