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Znajdź partnera w GÓRACH

Zapraszamy do partnerskiej współpracy 
z  Wydawnictwem GÓRY, która umożliwi 
Państwu efektywne dotarcie do szerokiego 
kręgu osób zainteresowanych informacja-
mi o centrum wspinaczkowym, pozwoli też 
zwiększyć atrakcyjność oferty skierowanej do 
Państwa klientów, a nam ułatwi komunikację 
z czytelnikami.

Skorzystajcie z naszego pakietu korzyści i za-
cznijmy wspólnie działać!

W ramach współpracy
proponujemy:

 – reklamę w magazynie GÓRY;

 – patronat medialny, wiążący się z  publika-
cją informacji o wydarzeniach (np. relacja 
z  zawodów) mających miejsce w  Państwa 
centrum wspinaczkowym, zarówno na 
stronach Goryonline.com i Bouldering.pl, 
jak i  w  magazynie GÓRY (w  wybranych 
przypadkach);

 – prezentacja Państwa centrum wspinaczko-
wego na stronie Goryonline.com i  w  ma-
gazynie GÓRY;

 – archiwalne numery GÓR przekazane bez-
płatnie (za wyjątkiem kosztów przesyłki), 
do czytania w  strefie restowej przez gości 
centrum wspinaczkowego;

 – aktualny numer magazynu GÓRY, prze-
znaczony do sprzedaży (dostarczony 
w  promocyjnej cenie lub na zasadach ko-
misu);

 – przewodnik JURA 3 Część Południowa, 
przeznaczony do sprzedaży klientom ścia-
nek wspinaczkowych, w wyjątkowo atrak-
cyjnych cenach;  

 – pakiet składający się z  aktualnego nume-
ru magazynu GÓRY oraz przewodnika 
JURA 3 Część Południowa, przekazany 
bezpłatnie, do wykorzystania przez pra-
cowników Państwa centrum wspinaczko-
wego (przewodnik wysłany jednorazowo);

 – możliwość zakupu po preferencyjnej cenie 
prenumeraty magazynu GÓRY.



W zamian oczekujemy:

 – możliwość wysłania za pośrednictwem Pań-
stwa bazy mailingowej 1 newslettera mie-
sięcznie o  treści związanej z  magazynem 
GÓRY;

 – możliwość wstawienia na Państwa profilu FB 
raz w miesiącu 1 posta z informacją dotyczącą 
magazynu GÓRY.

 – możliwość opublikowania informacji na stro-
nie internetowej Państwa centrum wspinacz-
kowego dotyczącej ukazania się w sprzedaży 
nowego numeru magazynu GÓRY;

 – możliwości sprzedaży aktualnego numeru 
magazynu GÓRY w  centrum wspinaczko-
wym (dostarczony będzie w promocyjnej ce-
nie lub na zasadach komisu); 

 – miejsce na naklejkę na drzwiach wejściowych 
do centrum wspinaczkowego (na przykład 
„Tu poczytasz GÓRY”) – naklejka będzie 
dostarczona przez Wydawnictwo GÓRY;

 – udostępnienia pakietu karnetów wejścio-
wych, które zostaną rozlosowane wśród pre-
numeratorów magazynu GÓRY (w tzw. Klu-
bie Prenumeratorów);

Jesteśmy również otwarci na inne formy współ-
pracy, jak na przykład organizowanie testów 
sprzętu lub premier książek/przewodników 
wspinaczkowych, podczas których odbywać się 
będą spotkania z ich autorami.  .

Kontakt:
M A R E K @ G O R Y O N L I N E . C O M

Wspinanie to umiejętność 
Współpracy W zespole  

znajdź partnera w GÓRACH!

W najbliższym czasie na łamach GÓR oraz naj-
ważniejszych serwisów internetowych opubli-
kujemy cykl „Najlepsze w Polsce”, w którym 
omówimy najważniejsze ściany wspinaczko-
we w kraju.

Chcemy, aby czytelnicy, ale także inwestorzy 
i ludzie z branży mieli okazję poznać nasz 
ranking oraz merytoryczne informacje o po-
tencjale, prestiżu i pozycji poszczególnych 
ścian. Jeśli chcecie Państwo, aby Wasze cen-
trum wspinaczkowe znalazło się w rankingu, 
dołącz do naszej akcji, przesyłając informację 
o tytule „Najlepsze w Polsce” na adres:

M A R E K @ G O R Y O N L I N E . C O M



KONTAKT

Marek Obara
marek@goryonline.com
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