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style="text-indent: 1.25cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="JUSTIFY">�</p>  <p
style="text-indent: 1.25cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="JUSTIFY"><a
name="_GoBack"></a> <span style="font-size: small;">Rusza nowy portal turystyczny <a
href="http://www.atrakcje-kaszuby.pl/">atrakcje-kaszuby.pl</a> wraz z aplikacj? mobiln?
administrowany przez Lokaln? Organizacj? Turystyczn? ,,Serce Kaszub''. Portal pozwala
zaplanowa? wypoczynek w sercu Kaszub oraz zarezerwowa? docelowe miejsce noclegowe -
wszystko to dost?pne w jednym miejscu - w zintegrowanej bazie danych. </span></p>  <p
style="text-indent: 1.25cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="JUSTIFY"><span
style="font-size: small;">R�nolegle uruchomiona zosta?a kompatybilna bezp?atna aplikacja na
urz?dzenia mobilne, kt�a umo?liwia rezerwacj? noclegu, ale te? kompleksowe planowanie
wypoczynku. Dzi?ki funkcji </span><span style="font-size: small;"><em>planera
</em></span><span style="font-size: small;">odwiedzaj?cy maj? mo?liwo?? stworzenia
w?asnej trasy wycieczki, z?o?onej                        z samodzielnie wybranych destynacji (miejsca
noclegowe, lokale gastronomiczne, atrakcje               z regionu - w bazie aplikacji).
Dodatkowymi atutami s?: mo?liwo?? dodawania i zapisywania tras, aktualny kalendarz
wydarze? kulturalnych oraz zak?adka z prognoz? pogody. Aplikacja mobilna do pobrania w
sklepie Google Play:</span></p>  <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"
align="LEFT"><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="text-decoration:
underline;"><a
href="https://play.google.com/store/apps/details?id=pk.biostat.com.pl.koscierzyna"><span
style="font-size:
small;">https://play.google.com/store/apps/details?id=pk.biostat.com.pl.koscierzyna</span></a
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align="JUSTIFY"><br /><br /></p>  <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%"
align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">Portal oraz aplikacja mobilna dost?pne s? w
dw�h wersjach j?zykowych: polskiej i angielskiej.</span></p>  <p style="text-indent: 1.25cm;
margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="JUSTIFY"><span style="font-size:
small;">Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Serce Kaszub'' zaprasza do bli?szej wsp�pracy       
        podmioty oferuj?ce us?ugi noclegowe z terenu Powiatu Ko?cierskiego zainteresowane
umieszczeniem swojego obiektu/kwatery na portalu atrakcje-kaszuby.pl. </span></p>  <p
style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; page-break-before: auto"
align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">Wsp�nie stworzymy atrakcyjne i nowoczesne
narz?dzie promocji serca Kaszub!</span></p>  <p style="text-indent: 1.25cm; margin-bottom:
0cm; line-height: 150%" align="JUSTIFY">�</p>  <p style="margin-bottom: 0cm; line-height:
150%; page-break-before: auto" align="LEFT"><span style="font-size:
small;"><strong>Kontakt:</strong></span></p>  <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight:
normal; line-height: 150%; page-break-before: auto" align="LEFT"><span style="font-size:
small;">Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Serce Kaszub''</span></p>  <p
style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 150%; page-break-before: auto"
align="LEFT"><span style="font-size: small;">tel. 58 685 33 87, kom. 790 200 211</span></p> 
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<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 150%; page-break-before: auto"
align="LEFT"><span style="font-size: small;">email: biuro@lot-sercekaszub.pl</span></p>  <p
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0.28cm"><br /><br /></p>  <p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0.28cm"><br /><br
/></p>  <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><span
style="font-size: x-small;"><em>System Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obs?ugi
Turystycznej powsta? w ramach projektu ,,Ko?cierskie Strefy Aktywno?ci Gospodarczej''
wsp�finansowanego ze ?rodk� Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach
Programu ,,Rozw� Miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorz?du
terytorialnego, dialog spo?eczny oraz wsp�prac? z przedstawicielami spo?ecze?stwa
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