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НАШІ	  КОРИСТУВАЧІ	  ШУКАЮТЬ	  ВАС	  НА	  НАШОМУ	  РЕСУРСІ	  	  
КОЛИ	  ГОТОВІ	  КУПУВАТИ	  ПОСЛУГИ	  !!!	  

	  

	  
Шановні	  постачальники	  туристичних	  послуг,	  

	  

Пропонуємо Вам взаємовигідне співробітництво з проектом «Any Type Tour». 
 

Any Type Tour – це туристично-інформаційний ресурс. 
 

Наш ресурс розрахований на задоволення потреб гостей міста в 
двох сферах: 
- звичайний туризм  (індивідуальний, груповий, сімейний); 
- бізнес – туризм (корпоративний, організація і різностороннє 
забезпечення подій: конференцій,  форумів, Team building та ін.) 
 
 

Нами створений сервіс на мапі міста з великою кількістю пізнавальної 
інформації - бізнес, соціальної та історичної, ми пропонуємо відвідувачам 
познайомитись з інфраструктурою міста, історичними пам’ятками, пропонуємо 
безкоштовні самостійні нетривалі екскурсії з аудіогідом а також повноцінні 
екскурсії та тури від наших партнерів – приватних екскурсоводів та туристичних 
компаній.   

Бізнес-туристам, у партнерстві з агенціями з підготовки подій,  ми 
пропонуємо познайомитися з інфраструктурою міста, готельне та туристичне 
обслуговування.  

На сайті вже більше 1000 маркерів і їх кількість постійно зростає.  
Основні принципи роботи нашої команди – професіоналізм, актуальність і 

достовірність інформації, її розмаїття та користь. 
 
 

Цільова аудиторія 
1. Гості міста, які обмежені в часі для участі у тривалій екскурсії. 
2. Індивідуали та групи, які планують свої екскурсії заздалегідь. 
3. Агенції з підготовки подій, бізнес – туристи. 
4. Місцеві жителі. 

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  «Any	  	  Type	  	  Tour	  »	  
туристично	  –	  інформаційний	  ресурс	  
	  
	  

Україна,	  м.	  Львів	  
тел.	  (098)	  028	  24	  94	  

office@any-‐type-‐tour.com	  
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Просування 
Проект «Any Type Tour» є власним продуктом ІТ компанії «Клейнод Софт». 

Спеціалісти компанії постійно працюють над оптимізацією сайту та його 
просуванням в пошукових системах та соціальних мережах, інформація про сервіси 
популяризується нашими партнерами, у тому числі агенціями з підготовки подій.  
 

Ми пропонуємо: 
ü забезпечення доступу всіх відвідувачів ресурсу до інформації про тури та 

екскурсії Вашої компанії;  
ü розміщення екскурсій (турів) компанії з детальним їх описом та фото на сайті 

проекту; 
ü розміщення екскурсій (турів) компанії з детальним їх описом на мобільних 

додатках (iPhone, iPad, Windows Phone, Android, Smart TV); 
ü візуалізацію маршруту кожної екскурсії на мапі міста (за бажанням); 
ü створення віджету з маршрутом екскурсії (туру) для подальшого розміщення 

віджету на сайті Вашої компанії; 
ü прийняття участі в екскурсійному забезпеченні сфери бізнес – туризму; 
ü викладення новин компанії у  соціальних мережах: Facebook, VK, Twitter, 

YouTube, Instagram, Google+; 
ü функцію «активний номер» - здійснення виклику натисненням на номер 

телефону компанії на сайті (для мобільних пристроїв); 
ü розміщення офісу компанії на туристичній мапі ресурсу, короткий опис сервісів; 
ü створення рекламної сторінки компанії (Sales page) на нашому ресурсі; 
ü а також багато інших сервісів, що дозволять Вам обрати найбільш прийнятний та    

    ефективний спосіб подачі інформації. 
 
 

     Наша присутність в соціальних мережах, постійне нарощування інформації, 
вдосконалення сервісів, багатомовність, робота над оптимізацією та просуванням 
сайту, використання мобільних додатків, надання стислої текстової, відео  та 
короткої аудіо інформації викликають зацікавлення клієнтів в придбанні 
повноцінних комерційних екскурсій та турів.  

 
Наявність Ваших екскурсій та турів на сайті проекту та в мобільних додатках 

підвищить статус Вашої компанії і вигідно виділить її на загальному фоні компаній 
що надають подібні послуги. 

 

 

Ми завжди відкриті до нестандартних проектів,  
Ваших пропозицій та взаємовигідної співпраці. 

 
 

З повагою, 
www.any-‐type-‐tour.com	  


