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lublin.eu: portal miejski, czy regionalny?

Strona lublin.eu oferuje uŜytkownikom informacje o historii, zabytkach, a takŜe o tym, gdzie coś

zjeść i gdzie znaleźć w Lublinie nocleg. W aktualnościach moŜna zaś przeczytać, Ŝe absolutorium

otrzymał... nie prezydent Adam Wasilewski, a burmistrz Kraśnika!

Oficjalny portal miasta ratusz entuzjastycznie zaprezentował w czwartek. Wiele osób czekało na ten
moment z prawdziwą niecierpliwością. - Niestety, rozczarowałem się dzisiaj, kiedy wpisałem adres do
przeglądarki - napisał w e-mailu do naszej redakcji jeden z czytelników.

Na start pokazują nam się aktualności z miasta. I co moŜna przeczytać? Oto wybrane tytuły artykułów na
stronie startowej portalu lublin.eu: "Odpowie za zabójstwo bezdomnego", "Schwytany dzięki telefonicznej
interwencji kierowcy", "Absolutorium dla burmistrza Kraśnika", "Szpitalny złodziej zatrzymany" - czytamy
w e-mailu od czytelnika, który pyta: skąd miejsce na Kraśnik na portalu finansowanym i obsługiwanym
przez urząd miasta, który ma w załoŜeniu informować o Lublinie.

JuŜ w maju portal lublin.eu ma być jednym z głównych narzędzi kampanii promocyjnej, która będzie
nakłaniać mieszkańców Warszawy do spędzania wolnego czasu w Lublinie (baner prowadzący do
lubelskiego portalu pojawi się m.in. na stronie gazeta.pl). Tymczasem jeśli jakiś warszawiak wszedłby na
miejski portal, mógłby przeczytać np. o sukcesie policjantów... z Białej Podlaskiej, którzy zatrzymali
dilera narkotyków.

Urzędników odpowiedzialnych za portal tłumaczy nieco fakt, Ŝe dział aktualności na lublin.eu składa się z
najświeŜszych wiadomości ze strony internetowej Radia Lublin. Inaugurując miejski portal Michał
Krawczyk, szef biura marketingu miasta tłumaczył, Ŝe to najczęściej aktualizowana strona z newsami,
dlatego lublin.eu będzie korzystał z serwisu Radia Lublin, który informuje niemal o wszystkim, co
wydarzyło się w całym województwie lubelskim.

- Warto zastanowić się nad filtrowaniem newsów z Radia Lublin, aby na miejskim portalu pokazywały się
tylko wiadomości dotyczące Lublina - przyznaje Krawczyk.

- Ale uwaŜam, Ŝe nie ma nic złego w newsach z regionu. TakŜe mogą interesować ludzi, skoro jesteśmy
stolicą województwa - dodaje szef miejskiego marketingu, choć na innych miejskich portalach (np.
krakow.pl, czy wroclaw.pl), do których w załoŜeniu lublin.eu ma równać poziomem, internauta nie ma
aktualności niezwiązanych z Krakowem, albo Wrocławiem.

Prace nad miejskim portalem trwały kilka miesięcy. Informacje i dane zbierali pracownicy biura
marketingu miasta, a projekt i szatę graficzną wykonała firma Structum, która zarobiła na tym niewiele
ponad 21 tys. złotych brutto.
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