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 powrót  wyślij  wydrukuj  zgłoś błąd

LUBLIN
10 kwietnia 2008 - 10:58  

W portalu znalazły się informacje
o historii Lublina, jego bazie
kulturalnej, turystycznej i
noclegowej, zbliŜających się
wydarzeniach. (Fot.: Archiwum)

PRZECZYTAJ WIĘCEJ
Badź wolny, studiuj w
Lublinie
1-04-2008

Kuszenie studentów
billboardem (wideo)
28-03-2008

reklama

Lublin ma oficjalny portal
Dziś miejscy urzędnicy mają zaprezentować opracowany w Ratuszu
nowy portal Lublina, który od dziś działa pod adresem www.lublin.eu.

"Stara" strona Urzędu Miasta:

www.um.lublin.pl będzie działać

niezaleŜnie od nowej witryny.

Na nowym portalu pojawiły się

wiadomości spoza urzędu. Jest to

serwis pochodzący z internetowej

witryny Polskiego Radia Lublin.

Strona składa się z kilku sekcji

tematycznych: nasze miasto,

turystyka, kultura, gospodarka i

multimedia. W tym ostatnim

dziale znaleźć moŜna dwanaście

wirtualnych wycieczek po

Lublinie, które juŜ wcześniej były

dostępne na witrynie Ratusza.

W portalu znalazły się informacje

o historii Lublina, jego bazie

kulturalnej, turystycznej i

noclegowej, zbliŜających się

wydarzeniach. Przyjezdni mogą

poznać średnie ceny w naszym

mieście: ceny energii, piwa w

barze, pizzy, paliw, taksówek,

kosztach wynajmu biura i

mieszkania.

W sekcji "Gospodarka” pierwszą informacją nie jest oferta

inwestycyjna, ale anons o Nagrodzie Gospodarczej Prezydenta Miasta

Lublin. Są tam równieŜ depesze gospodarcze z kraju.

Portal nie ma własnego działu kulturalnego, klikając na odnośnik

"Kultura” internauci są kierowani na portal lublin.2016.pl mający

promować naszą kandydaturę do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury

w 2016 r.

Oficjalna prezentacja została zapowiedziana na godz. 11.15.
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AKTUALNOŚCI

10 kwietnia, 13:54
Lublin > 13-latek napadł z
noŜem w ręku

10 kwietnia, 13:41
Świdnik > Wandale zniszczyli
pięć aut

10 kwietnia, 13:24
Lublin > Paweł Huelle napisał
sztukę dla Teatru Osterwy

10 kwietnia, 12:00
Werbkowice > Grzywna za
burdę w autobusie

10 kwietnia, 11:45
Zamojskie > Uwaga na portfele!

Więcej »
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