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Lublina miejsce w sieci
Ruszył główny miejski portal www.lublin.eu prowadzony przez Urząd Miasta Lublin.
Strona ma dwie wersje kolorystyczne: dzienną – jasną oraz nocną – ciemną, przygotowane w oparciu o wersje
Systemu Identyfikacji Wizualnej. Codziennie od godz 19.00 do 6.00 rano, serwis będzie funkcjonował w
layoucie nocnym (czarnym).
Portal został podzielony na pięć głównych działów tematycznych: Nasze Miasto, Turystyka, Kultura, Gospodarka
i Multimedia. Na poszczególnych stronach głównych znajdują się linki do najwaŜniejszych informacji z danego
działu. Link do działu Kultura przenosi odwiedzającego na stronę portalu Europejskiej Stolicy Kultury
www.lublin2016.pl, z informacjami dotyczącymi bieŜącego Ŝycia kulturalnego Lublina.
Dział Multimedia zawiera galerie zdjęć z imprez odbywających się w Lublinie, reportaŜy z kampanii
promocyjnych, jak równieŜ wirtualne spacery, czy tapety na pulpit. Równolegle z realizacja kolejnych etapów
prac nad portalem w dziale Multimedia zamieszczane będą takŜe filmy, wygaszacze ekranu, lubelskie tematy na
telefony komórkowe itp.
Dział Aktualności jest zasilany informacjami pobieranymi ze strony Radia Lublin, z którym została podpisana
umowa na współpracę w tym zakresie. Dodatkowo w oparciu o współpracę z miejskimi firmami komunalnymi
portal będzie zamieszczał takŜe komunikaty dotyczące ich funkcjonowania
Zakładka tematyczna "Czy wiesz, Ŝe" ma być w zamierzeniu twórców portalu platformą do szerszej współpracy z
mieszkańcami miasta. Obecnie dysponuje juŜ pewnym zasobem informacji, jednak jak zaznaczył to Michał
Krawczyk, szef zespołu marketingu miasta, magistrat liczy na chętnych, którzy zechcą podzielić się z innymi,
swoimi lubelskimi ciekawostkami. Wystarczy przesłać je na adres kontaktowy: redakcja@lublin.eu
- Chcemy w ten sposób zachęcać do odwiedzenia Lublina, czy chociaŜby zapoznania się z jego barwną tłumaczy Michał Krawczyk.
Zawartość strony będzie systematycznie uzupełniana. Na pewno pojawi się forum zarówno dla mieszkańców jak
i internautów nie związanych z naszym miastem, ruszy galeria fotografii przesyłanych przez Internautów. Będzie
moŜna teŜ wysłać elektroniczną pocztówkę z Lublina, oraz zassać przewodnik miejski w formie pliku .mp3
Serwis jest własnością Urzędu Miasta Lublin. Projekt graficzny oraz system zarządzania treścią (CMS) został
przygotowany przez lubelską firmę Structum.
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