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W czwartek przed południem prezydent Adam Wasilewski nacisnął klawisz "enter" swojego
laptopa i pod adresem www.lublin.eu ukazał się nowy miejski portal.

Po wejściu na stronę jako pierwsze w oczy rzuca się logo miasta w lewym górnym rogu ekranu. Szata
graficzna witryny jest utrzymana w bieli, chyba Ŝe internauta wejdzie na nią wieczorem. - Wtedy
zaczyna działać nocna wersja strony - mówi Michał Krawczyk, szef biura marketingu miasta. Szata
graficzna zmienia się na czarną. Strona funkcjonuje "w mroku" od godz. 19 do godz. 6 rano.
NajwaŜniejsza jest jednak treść portalu, który ma przekazywać internautom jak najwięcej informacji o
Lublinie. - Prace trwały kilka miesięcy. W katalogu branŜowym jest na przykład kilka tysięcy wpisów
mówiących, gdzie przenocować, gdzie coś zjeść itd. - wyjaśnia Krawczyk.

reklama

Portal ma cztery główne działy. "Nasze miasto" informuje m.in. o rozrywce i gastronomii w mieście.
"Turystyka" prezentuje historię, zabytki, szlaki turystyczne, ale takŜe lubelskie kluby nocne. Dział
"Gospodarka" namawia do inwestowania w Lublinie, a w "Multimediach" internauta znajdzie oprócz
zdjęć i panoram miasta tapety na pulpit komputera. Kliknięcie na dział "Kultura" przeniesie nas
automatycznie na stronę lublin2016.pl informującą o wydarzeniach kulturalnych w mieście.
- JuŜ niebawem będziemy bardzo mocno wykorzystywać witrynę, która będzie waŜną częścią naszej
majowej kampanii promującej Lublin w Warszawie. Banner prowadzący na lublin.eu pojawi się m.in. na
portalu gazeta.pl - zapowiada Krawczyk.
Projekt graficzny i system zarządzania treścią strony lublin.eu wykonała lubelska firma Structum. Serwis ma strukturę w pełni skalowaną, czyli gdy zajdzie potrzeba jego rozbudowy, to moŜna ją
poprowadzić w dowolnym kierunku - twierdzi Michał Sołowiej z firmy Structum. Jej prace kosztowały
ratusz nieco ponad 21 tys. zł brutto.

Zobacz najnowsze przetargi
Zakup urządzeń biurowych, nowe wymagania
Prawo zamówień publicznych do poprawki

Do wczoraj adres lublin.eu prowadził do strony urzędu miasta, która od tej pory jest wyłącznie pod
adresem um.lublin.eu. Najbardziej kojarzący się z Lublinem adres: lublin.pl prowadzi wprawdzie do
nowego miejskiego portalu, ale naleŜy do firmy Lubman. - W piątek zwróciliśmy się juŜ do niej z
propozycją odkupienia tej domeny - mówi Krawczyk.
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Podyskutuj na forum

3. Adam Michnik odwiedził lubelski areszt
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Przeczytaj 12 komentarzy na Forum
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REKLAMY GOOGLE

Mieszkanie w Lublinie
Z nami kupisz je duŜo taniej ! Skontaktuj się z doradcą.
www.HomeBroker.pl

Oferty pracy
Znajdź pracę marzeń wśród tysięcy ogłoszeń. Wejdź teraz!
www.NoweBiuro.pl

SkodaOctavia Tour
Korzyść klienta do 11 050 zł oraz promocyjny kredyt. Sprawdź ofertę!
www.skoda-auto.pl/promocje/
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