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FORMULARZ OFERTY PRZEDSIĘBIORSTWA
Katalog produktów i usług turystyki medyczno-uzdrowiskowej, sportowo-rekreacyjnej i biznesowej MŚP w województwie małopolskim.
1. Nazwa Przedsiębiorstwa:
 (Proszę podać nazwę pod jaką podmiot ma występować w e-katalogu)
2. Charakter działalności przedsiębiorcy:
3. Działalność przeważająca:
  (w oparciu o kod PKD)
4. Adres siedziby:
5. Kontakt:
6. Media społecznościowe
 7. Obszary działalności
 Turystyka biznesowa
 Turystyka medyczno-uzdrowiskowa
 Turystyka aktywna, rekreacyjna i sportowa
 8. Rok założenia przedsiębiorstwa
 9. Opis działalności przedsiębiorcy
  m.in.:  doświadczenie, zakres działalności w odniesieniu do w/w obszarów działalności, certyfikaty, akredytacje, przynależność do międzynarodowych organizacji, itp. (do 600 znaków)
 10. Krótki opis produktów turystycznych / usług turystycznych w w/w obszarach działalności
  atrakcje, infrastruktura, dostępność, miejsce/a ich świadczenia w województwie, itp., wg. dokumentów: strategii lub planu działalności  międzynarodowej. (do 1200 znaków) )
 11. Rynek przeznaczenia produktów / usługi turystycznej.
  grupy docelowe, kraje/grupy krajów, itp. wg. dokumentów  strategii lub planu działalności międzynarodowej. (do 400 znaków)
 12. W jakich językach posiadają Państwo oferty i strony www?  wg. dokumentów strategii lub planu działalności międzynarodowej. 
 13. Osoba kontaktowa odpowiedzialna za międzynarodową współpracę biznesową wraz z danymi kontaktowymi   (np. Dyrektor, Kierownik Działu Marketingu, etc.)
 14. Materiały do katalogu: Zdjęcia
 15. Dane osoby uzupełniającej formularz
 Pieczątka firmowa i podpis/y osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania przedsiębiorstwa 
 UWAGA: 
 
Materiały do katalogu prosimy dostarczyć do biura MOT w formie elektronicznej z dopiskiem w tytule: katalog ofert turystycznych MŚP – (nazwa podmiotu)          
                           
Przypominamy, iż warunkiem umieszczenia wpisu w katalogu jest dostarczenia do MOT oryginału uzupełnionego formularza oferty przedsiębiorstwa oraz formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem. Dokumenty muszą być  podpisane przez osoby zgodnie z zasadą reprezentacji. 
 
Adres Biura:
Małopolska Organizacja Turystyczna
Rynek Kleparski 4/13
31-150 Kraków
biuro@mot.krakow.pl
 
Wymogi techniczne materiałów graficznych:
• Logotyp przedsiębiorstwa: pliki w krzywych, preferowane pliki AI
• Zdjęcia obrazujące ofertę przedsiębiorstwa: przestrzeń barw zdjęć RGB, co najmniej 10cm*15cm w 72-100 PPI
 
Duże pliki graficzne można przesłać korzystając z bezpłatnej usługi: wetransfer.com
 
8.2.1.4029.1.523496.503679
	NumberofPages: 
	CurrentPageNumber: 
	p1_nazwaPrzedsiebiorstwa: 
	p2_1_hotel: 0
	p2_1_kategoria_hotelu: 
	p2_2_obiekt_konferencyjny: 0
	p2_3_touroperator: 0
	p2_4_organiz_turyst: 0
	p2_5_uzdrowisko: 0
	p2_6_osrodek_spa: 0
	p2_7_kliniki_medyczne: 0
	p2_8_obiekt_sportowy: 0
	p2_9_wyciag_narciarski: 0
	p2_10_centrum_sportu: 0
	p2_11_centrum_aktywnej_turys: 0
	p2_12_centrum_rozrywki: 0
	p2_13_inna: 0
	p2_13_jaka: 
	p3_dzialanosc_przewazajaca: 
	p4_ulica: 
	p4_numer_budynku: 
	p4_miasto: 
	p4_kod: 
	p5_strona_www: 
	p5_telefon_stacjonarny: 
	p5_telefon_komorkowy: 
	p5_email: 
	p6_1_facebook: 0
	p6_1_facebook_url: 
	p6_2_twitter: 0
	p6_2_twitter_url: 
	p6_3_instagram: 0
	p6_3_instagram_url: 
	p6_4_youtube: 0
	p6_4_youtube_url: 
	p6_5_linkedin: 0
	p6_5_linkedin_url: 
	p6_6_pinterest: 0
	p6_6_pinterest_url: 
	p6_7_inne: 0
	p6_7_inne_url: 
	p7_1_konferencje: 0
	p7_2_targi: 0
	p7_3_imprezy_integracyjno_mot: 0
	p7_4_uzdrowiska: 0
	p7_5_wypoczynek_w_termach: 0
	p7_6_spa_wellness: 0
	p7_7_turystyka_letnia: 0
	p7_8_turystyka_zimowa: 0
	p8_rok: 
	p9_opis_dzialalnosci: 
	p10_opis_produktow: 
	p11_rynek_przeznaczenia_prod: 
	p12_1_polski: 0
	p12_2_angielski: 0
	p12_3_niemiecki: 0
	p12_4_rosyjski: 0
	p12_5_hiszpanski: 0
	p12_6_francuski: 0
	p12_7_slowacki: 0
	p12_8_chinski: 0
	p13_imie: 
	p13_nazwisko: 
	p13_telefon: 
	p13_email: 
	p13_stanowisko: 
	p14_nazwa_pliku1: 
	p14_autor1: 
	p14_opis1: 
	p14_nazwa_pliku2: 
	p14_autor2: 
	p14_opis2: 
	p14_nazwa_pliku3: 
	p14_autor3: 
	p14_opis3: 
	p14_nazwa_pliku4: 
	p14_autor4: 
	p14_opis4: 
	p15_imie: 
	p15_nazwisko: 
	p15_telefon: 
	p15_email: 



