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Znajdź partnera w GÓRACH
Chciałbyś brać udział przy tworzeniu ma-
gazynu GÓRY i naszych portali interne-
towych? Jeśli jesteś maniakiem wspinania, 
bulderingu, Tatr, biegów górskich, skito-
uringu, Alp, Himalajówalbo Karkonoszy, 
jeżeli każdą wolną chwilę poświęcasz na 
uprawianie swojej ukochanej aktywności a 
wieczorami śledzisz na bieżąco newsy, jeśli 
fotografujesz, piszesz, rysujesz, prowadzisz 
outdoorowego bloga, jeżeli po prostu, tak 
jak my kochasz góry i sporty przestrzeni - 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. 

Oferujemy możliwość współpracy przy two-
rzeniu treści do magazynu GÓRY, portali 
internetowych GORYonline.com, niezna-
netatry.pl, bouldering.pl. W naszej redakcji 
możesz odbyć staż dziennikarski, zdobyć 
nowe doświadczenia i poznać podobnych 
sobie maniaków :-)

W ramach współpracy
proponujemy również:

 – wymianę buttonów z  logotypami naszych 
serwisów — na ilustracji numer 1 widocz-
na jest strona główna goryonline.com 
z usytuowaniem buttonów serwisów part-
nerskich,

 – wymianę newsów (ilustracja numer 2 pre-
zentuje przykładowe niusy serwisów part-
nerskich na stronie głównej goryonline.
com),

 – możliwość wysyłania w  treści newslettera 
jednej informacji miesięcznie, na zasadzie 
wzajemności (goryonline.com posiada bazę 
10 000 adresatów),

 – możliwość opublikowania na facebooko-
wym profilu Wydawnictwa jednego posta 
miesięcznie z  informacją istotną dla ser-
wisu partnerskiego (profile Wydawnictwa 
GÓRY to ponad 20 000 użytkowników).

W ramach współpracy proponujemy wymianę buttonów 
z logotypami naszych serwisów — na ilustracji numer 1 wi-
doczna jest strona główna goryonline.com z usytuowaniem 
buttonów biegowych serwisów partnerskich, z kategorii 
wspinania i turystyki górskiej. Buttony biegowych serwisów 
partnerskich, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie 
działu Ziemie/Powietrze (Biegi górskie).

Proponujemy również:

- wymianę newsów (ilustracja numer 2 prezentuje przykła-
dowe niusy serwisów partnerskich na stronie głównej gory-
online.com),

- możliwość wysyłania w treści newslettera jednej informa-
cji miesięcznie, na zasadzie wzajemności (goryonline.com 
posiada bazę 10 000 adresatów),

- możliwość opublikowania na facebookowym profilu Wy-
dawnictwa jednego posta miesięcznie z informacją istotną 
dla serwisu partnerskiego (profile Wydawnictwa GÓRY to 
ponad 20 000 użytkowników).
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