Защо социални медии маркетинг и разходите
Защо обществен медиен
маркетинг
Обществените медии и
маркетингът не са нищо ново,
но това, как те се прилагат, е
ново. Сътрудничеството е
пътят напред в бъдещето. Не
просто няколко реда, в които
пише кой сте вие и какво
правите, а директен контакт с
потенциални и съществуващи
клиенти на добра основа.
Какво всъщност знаете за
вашите клиенти? Дали те са
обикновени хора, които си
резервират стая за няколко
дена, а после изчезват и никога

не ги виждате отново, или те са хора, с които си
сътрудничите и които ще се връщат при вас отново
и отново? Имате ли подробни данни за контакт с
тях, само за да им предложите нещо извънредно,
или за да им предложите една функция, на която те
биха могли да обърнат сериозно внимание? Колко
всъщност знаят вашите агенти за региона ви и за
алтернативните занимания? Дали те са просто там,
за да вземат резервации за вас на извънредно
висока цена?
Дали вие и вашите клиенти имате контакти преди
те да пристигнат? ВИЕ СЪТРУДНИЧИТЕ ЛИ СИ
С ВАШИЯ КЛИЕНТ??

Да създадем свят
без граници

Предложете алтернативата

Какво ще ви струва това $75
Вие ще получите до 5 реклами, които ще се
излъчват едновременно в продължение на 365 дни.
Това включва до 15 снимки и 1 видео. Те също
включват определен брой полета с възможности за
пълно показване на клиентите на всичко, което
има във вашите оферти за резервации, и
включване на всички възможности и туристически
атракции, които вашият район или област може да
предложи на хората, тръгнали да почиват.

Половината от населението в света са над
45 години.
От тях 95 % не познават другите култури.
Изградете своя собствена обществена
медийна мрежа.
Представете чрез промоции своя бизнес

Telephone +359 (0) 892938911
Email admin@myjunglehut.com
22 Salunska street
Sandanski. 2800. Bulgaria.

www.myjunglehut.com

Представянето чрез промоции на вашето
местонахождение е ключът ви към успеха
Социалната медийна мрежа е новият начин

Работата в екип

Сътрудничество

е ключът към успеха

Работете заедно
За да накарате нещата да се случват за
Работите ли с уебсайт за вашия
ваканционен бизнес? Колко посетители
имате всеки ден и колко резервации
произвежда вашия уебсайт?? Истината е, че
са много малко. Освен ако не плащате за
рекламиране чрез скъпа търсачка, или ако
не използвате SEO-специалист на висока
цена, вие няма да можете да се появите в
Топ 50 – класациите на търсачките и няма
да имате много посетители, нито интернет
резервации!!! Казано най-просто, вие
губите резервации и пари.
Темата на нашия сайт е да събираме хората и
културите заедно чрез ходене на почивка в
различни страни и споделяне на общи интереси с
другите хора. Държава като България има много
неизползвани туристически атракции, които да
предложи на туристите и които, ако са представени
чрез промоции, могат да имат огромен принос за
хотелите, ресторантите, магазините за подаръци и
сувенири, и като цяло за местната икономика. Но на
нея и липсват туристи от други държави в 95% от
нейните туристически атракции. Не всеки иска
почивка край морето. Не всеки иска да прекара една
седмица в София. Различните хора искат различни
видове почивка, които са специфични за тях и
които България може да им предложи.

Големите и груповите хотели са заети в по-голяма степен заради
своите договори с международни туристически агенции, но на
малките частни и от селски тип хотели им липсва туристическо
покритие от Интернет. Те трябва да бъдат по-добре
рекламирани, тъй като селският туризъм всъщност е
по-популярен от претъпканите морски плажове.
Позволете на myjunglehut.com да работи с вас и да представи
чрез промоции вашия хотел, къща за гости, апартамент,
къмпинг, общежитие и други такива директно, като ви дадем
възможност да си сътрудничите с нашите членове. Няма
заместител на директния и целенасочен маркетинг. Бъдете
анонимни и ще загубите, работете в сътрудничество и ще
успеете.

Присъединете се към
myjunglehut.com стартирайте
своя собствена група или блог,
които са специфични за
вашия район или интереси, в
съответствие с това, което
предлагате на туристите.
Поставете ваша целогодишна
реклама на ниска цена на
нашия ваканционен уебсайт.
Проверете, дали вашата реклама и
блог ясно посочват всечки
дейности, които вашият район
може да покрие. Стартирайте
група за покриване на тези
дейности.
Започнете да си сътрудничите, за
да успеете. Не пропускайте и
не губете новите възможности
и печалби.

(под снимката) –
Кого гледаш сега?

