Nasi nie zauważają, sieć Rossmann doceniła
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W nakładzie miliona egzemplarzy sieć Rossmann wydała kwietniowy numer darmowego miesięcznika
„SKARB’, w którym znalazł się materiał o Dolinie Bobru. Gazeta ukazała się także w wersji elektronicznej,
co znacznie podnosi liczbę odbiorców.

W dziale pt.: „MY ODKRYWCY” popularna sieć handlowa zachęca do odwiedzania najciekawszych miejsc w kraju. W
bieżącym numerze jedna ze stron poświęcona została Dolinie Bobru, a opracowanie powstało na podstawie strony
internetowej www.wlen.org.pl.

strona z gazety "SKARB" miesięcznika wydawanego przez sieć ROSSMANN

Istniejąca od 2009 roku strona to niekomercyjny projekt stwo
rzony przez
pasjonata, miłośnika regionu, jego historii, kultury i walorów turystycznych, Pana Marka Krzysztofa Dral.
Dzięki nawiązaniu współpracy z Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu znaczną część zawartych na stronie
materiałów udało się przetłumaczyć na hiszpański i angielski. Nieoficjalnie mówi się, że trwają prace nad kolejnym
tłumaczeniem. – Obecnie strona jest na etapie przebudowy i na dzień dzisiejszy internauci mają dostęp do dwóch
wersji, tej starszej i tej nowszej, nad którą cały czas trwają prace i uzupełnianie materiału. Informacje i zdjęcia ze
strony wykorzystywane były wielokrotnie, czy to przy pisaniu prac w szkołach, prac magisterskich, opisów do
różnego rodzaju projektów. Szczególnie w sezonie wiosenno– jesiennym bardzo często kontaktują się ze mną turyści z
okolic Wrocławia, Zielonej Góry, czy Poznania, którzy czy to telefonicznie, mailowo, czy poprzez profil na FB dopytują
o rożne rzeczy. Cieszę się, że tak duża sieciówka zauważyła Dolinę Bobru. To wspaniałą reklama tak dla samej strony
internetowej, jak i regionu. – mówi Pan Marek Dral.
Pod materiałem pojawiła się także zaczerpnięta z tej strony internetowej www.wlen.org.pl reklama jednej z
agroturystyk: „Gościniec Pod Zielonym Jajem” z Płóczek Górnych koło Lwówka Śląskiego. – W ubiegłym roku Pan
Antoni zwrócił się do mnie z zapytaniem, czy mogę zamieścić informacje o jego agroturystyce. Zgodziłem się. Mimo,
że Płóczki leżą już poza Doliną Bobru, jest to naprawdę fantastyczne miejsce nie tylko na sam nocleg – dodaje Pan
Dral, który nie ukrywa zadowolenia z faktu zamieszczenia reklamy tej agroturystyki w tak wielkonakładowej gazecie i
zachęca do zapoznania się z innymi ciekawymi miejscami w regionie.

