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»   Lista stron oraz profili/kanałów społecznościowych poddanych 
analizie  

 

Strony www 

1. www.powislanskalgd.pl 

2. www.powiatkwidzynski.pl 

3. www.kwidzyn.pl 

4. www.prabuty.pl 

5. www.gminakwidzyn.pl 

6. www.sadlinki.pl 

7. www.ryjewo.pl 

8. www.gardeja.pl 

9. www.lot-liwa.pl 

10. www.kwidzynopedia.pl 

11. www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/kwidzyn 

12. www.ekokwidzyn.pl 

13. www.kwidzyn.naszemiasto.pl/turystyka    

www.prabuty.naszemiasto.pl/turystyka 

14. www.pckis.pl 

15. www.prabuty.com 

16. www.riesenburg.nstrefa.pl 

17. www.rodowo.pl 

18. www.zs.gardeja.ckj.edu.pl/wmgg 

19. www.szadowomlyn.pl 

20. www.prabuty.pl/zielona_szkola 

21. www.cyganskadolina.com 

22. www.nad-jeziorem-rozane.com 

23. www.stajnia-sarnowek.pl 

24. www.strusiegniazdo.com 

25. www.pensjonatprzystan.pl 

26. www.rodowo.prv.pl 

27. www.bialy-dwor.pl 

28. www.pomorskie.eu 

29. polskaniezwykla.pl 

30. misateria.pl 

31. superturystyka.pl 

32. eholiday.pl 

33. e-turysta.pl 

34. nocowanie.pl 
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Zidentyfikowane także strony/ adresy stron, które w momencie analizy nie posiadły treści turystycznych, ale 

potencjalnie są możliwe do wykorzystania. Są to:  

1. www.tv-kwidzyn.pl 

2. www.ventus.pttk-kwidzyn.pl 

3. www.gokkwidzyn.pl 

4. zamkigotyckie.org.pl 

Profile w serwisach społecznościowych (social media): 

1. Prabuty.pl f: https://www.facebook.com/pages/Prabutypl/134348720001249 

2. Prabuckie Centrum Kultury i Sportu f: https://www.facebook.com/pages/Prabuckie-Centrum-Kultury-i-

Sportu/212173182191917  

3. Prabuckie Centrum Kultury i Sportu YT: http://www.youtube.com/user/PCKiSPrabuty  

4. Kwidzyn NaszeMiasto.pl f: https://www.facebook.com/KwidzynNM  

5. Prabuty NaszeMiasto.pl f: https://www.facebook.com/PrabutyNM 

6. Prabuty.com f: https://www.facebook.com/prabuty 

7. PrabutyCity YT: http://www.youtube.com/user/PrabutyCity 

8. Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa f: https://www.facebook.com/ekoinicjatywa  

9. Leśniczówka pod Akacją f: https://www.facebook.com/pod.akacja  
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»   Metoda badania 
 

Analizowano strony w oparciu o podane w tabeli kryteria. Podstawa była ocena w kontekście przydatności 

informacji dla turysty. W badaniu określono kluczowe kryteria decydujące o pierwszym ogólnym wrażeniu 

użytkownika jak i o użyteczności odwiedzanej strony pod kątem pozyskania informacji lub materiałów do 

pobrania w celu zaplanowania pobytu/wycieczki w regionie. 

Kryterium Znaczenie 

Ogólny odbiór strony 

Pierwsze wrażenie w korzystaniu ze strony. Design strony (co strona komunikuje i czy zachęca 

do działania, pozostania na niej;  oceniane m.in. kolorystyka, przestrzeń, grafika) 

Układ strony odpowiadający trendom (przyjazny w korzystaniu).  

Łatwość obsługi 
Czy nawigacja jest prosta, intuicyjna dla użytkownika 

Czy ważne informacje są łatwe do znalezienia dla turysty 

Zawartość treści 

turystycznych i sposób 

ich prezentacji 

Zakres treści i forma ich prezentacji – układ tekstowy, graficzny, dodatki w postaci zdjęć, 

schematów, map. Pliki do pobrania (materiały informacyjne, ślady gpx) itp. 

Bazy teleadresowe 
Dostęp do bazy noclegowej/gastronomicznej lub przekierowanie do nich (np. podlinkowanie, 

polecane) 

Produkty turystyczne 
Dostępne gotowe produkty turystyczne pozwalające użytkownikowi na szybkie, kompleksowe 

zaplanowanie pobytu (ew. z opcja bezpośredniego zakupu/ podaniem ceny) 

Praktyczność informacji 

dla turysty 

Treść umożliwiająca łatwe zaplanowanie pobytu, bądź jego wydzielonego komponentu na 

podstawie informacji ze strony.  

Elementy interaktywne 

związane z turystyką 

Elementy interakcji pozwalające na uzyskanie komunikatu zwrotnego od użytkowników (fora, 

komentarze, sondy, opinie, systemy oceny) wpływające na tematykę okołoturystyczną. 

Powiązanie z mediami 

społecznościowymi 

Czy strony są powiązane z profilami w serwisach społecznościach. Czy na stronie znajdują się 

umieszczone są przyciski/linki do profili na serwisach społecznościowych. 

Obcojęzyczność 
Czy dostępne są inne wersje językowe i w jakim zakresie. 

Czy są dobrze widoczne na stronie 

Optymalizacja dla 

urządzeń mobilnych 

Dostępna wersja strony na urządzenia mobilne 

Strona wyświetla się na urządzeniach mobilnych każdego typu (w tym: czytelność – nie jest 

wyłącznie przeskalowanym widokiem wersji internetowej, unikanie technologii Flash czy 

ramek). 

Aplikacje mobilne. 
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» www. powislanskalgd.pl 

 

Informacja o stronie 

Strona internetowa Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania. 

Zawartość strony skupia się wokół organizacji oraz działań Osi Leader PROW 2007-2013.   
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» www.powiatkwidzynski.pl 

 

      
Informacja o stronie 

Strona internetowa powiatu kwidzyńskiego.  

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Strona w typowym układzie treści. Przyjemna w odbiorze. Posiada kilka wersji kolorystycznych zależnie od pory 
roku oraz pory dnia. 

 

Łatwość obsługi 

( - ) Z założenia czytelna nawigacja. Nieco problemu początkowo sprawiać może powiązanie menu górnego z menu 
bocznym – po wyborze kategorii w menu górnym zmienia się pierwszy blok pozycji w menu bocznym. 

Dział TURYSTYKA, jeden z 6 w menu górnym (wyeksponowanym jako nadrzędne): wyświetla stronę z 
komunikatem: Brak treści dla tej strony. Na tej stronie nie wprowadzono jeszcze żadnej treści. To jasny 
komunikat, iż na tej stronie nie znajdziemy żadnej zawartości. Dopiero po uważnej analizie dostrzec można, iż 
treści wyświetlają się w menu bocznym (żeby wyświetlić menu boczne TURYSTYKA, trzeba zacząć od menu 
górnego i nie zniechęcić się informacją o braku treści).  

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Treści w formie i języku przewodnikowym o najciekawszych zabytkach, ze strony technicznej źle sformatowane 
(niepotrzebne entery, kolumny jako pochodne wstawiania zdjęć, miniatury zdjęć po kliknięciu wyświetlają się w 
2 systemach – nowa strona / warstwa typu lightbox (zdj.) – nierzadko w tej samej wielkości co na stronie. 

Treści o szlakach turystycznych – duża ilość tekstu lanego, brak schematów, mapek itp. – trudne w odbiorze, 
mało przejrzyste, niemożność orientacji bez dodatkowych materiałów, bądź znajomości obszaru. 
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Bazy teleadresowe 

( - ) Baza noclegowa – nieaktualny link do strony LOT Liwa (przekierowuje do aktualności LOT, a nie do bazy). 

 

Produkty turystyczne 

( - ) brak 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) brak 

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( - ) Skorzystanie ze strony nie umożliwi turyście zaplanowania pobytu. Suche informacje typowo przewodnikowe. 
Trudność dotarcia do treści turystycznych oraz błędne łącza do bazy adresowej. 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) brak 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) brak 

 

Obcojęzyczność 

( - ) Na stronie ikonki to wersji obcojęzycznych (PL, EN, D, FR, RUS), jednakże nie funkcjonują. 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) brak 

 

Podsumowanie 

Strona wizualnie i funkcjonalnie typowa jak na stronę urzędu. Główny nacisk kładzie się w niej na sprawy administracyjne. 

Pod kątem wizerunku turystycznego przedstawione treści turystyczne, ich braki (strona główna działu TURYSTYKA) oraz 
sposób dotarcia do nich, a także forma prezentacji, czy nieprawidłowe łącza powodują raczej negatywny odbiór. 
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» www.kwidzyn.pl 

 

      
Informacja o stronie 

Strona internetowa miasta Kwidzyn.  

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Design strony i układ treści odpowiadają aktualnym trendom.  

Podczas przeglądania strony przeszkadza nieco osadzony blok na który składa się slider aktualności oraz galeria 
dnia – pojawia się on w górnej części podstron, co powoduje, że właściwa treść znajduje się na samym dole 
ekranu monitora (bądź pod nim – zależnie od rozdzielczości i układu ekranu). 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja prosta i intuicyjna. Nie ma problemu ze znalezieniem treści turystycznych. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( + ) Na stronie znajdziemy treści związane z turystyką – treści ogólne, opisy zabytków (w formie lekkich artykułów) 
oraz bazę noclegową (wyłącznie). Ponadto w głównym menu znajdziemy przekierowania do stron własnych 
muzeów oraz rekreacji i LOT Liwa. Przekierowanie do interaktywnej mapy (planu) miasta (nie turystycznej). 

Brak informacji i materiałów dla aktywnych turystów (ścieżki rowerowe, szlaki, kajakarstwo). 

 

Bazy teleadresowe 

( + ) Baza noclegowa. 
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Produkty turystyczne 

( - ) brak 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) brak 

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( + ) Na stronie znajdziemy tylko podstawowe informacje o zabytkach oraz bazę noclegową miasta. Informacje 
praktyczne można uzyskać studiując bardzo dużą bazę linków internetowych. Strona dobrym punktem 
wyjściowym do zaplanowania zwiedzania miasta. 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) brak 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) brak 

 

Obcojęzyczność 

( - ) brak 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( + ) Strona posiada wersję uproszczoną dostosowaną do przeglądania w urządzeniach mobilnych. 

 

Podsumowanie 

Strona prowadzona przez urząd Miasta Kwidzyn i terytorialnie skupia się na obszarze miasta. Obok treści typowo 
organizacyjnych nacisk położony jest na newsy (kultura, sport, wydarzenia). Zawartość treści turystycznych typowa dla 
strony samorządowej.  
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» www.prabuty.pl 

 

     

Informacja o stronie 

Strona internetowa miasta i gminy Prabuty.  

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Wizualnie strona prezentuje się jak typowa strona gminna z prosta grafiką.  

 

Łatwość obsługi 

( + ) Część turystyczna stanowi element menu bocznego. Menu otwarte. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( + ) Zawartość turystyczna zawiera się w informacjach ogólnych, bazie gospodarstw agroturystycznych oraz opisie 
kilku atrakcji w różnych kategoriach. Dużą bazę informacji na temat całego Powiśla można uzyskać poprzez 
pobranie folderów wykonanych przez miasto Sztum - w tym bazy adresowe, opisy turystyczne, ciekawe 
informacje oraz mapę turystyczną – materiały skierowane głównie do turystów rowerowych, ale i pieszych. Na 
stronie możemy też pobrać plan miasta oraz mapę gminy w formacie pdf. 

Strona posiada przekierowanie na „wirtualny spacer” - panoramy 360° z kilku miejsc w mieście. 

 

Bazy teleadresowe 

( + ) Baza noclegowa wzbogacona o opisy (ofertę) oraz zdjęcia. 
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Produkty turystyczne 

( + ) Materiały informacyjne Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu (foldery, mapa – do pobrania) 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( + ) Foldery wykonanych przez miasto Sztum w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku 
Zamków Gotyckich na Powiślu(…)” w tym bazy adresowe, opisy turystyczne, ciekawe informacje oraz mapę.  

Na stronie możemy też pobrać plan miasta oraz mapę gminy w formacie pdf. 

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( + ) Korzystając z zaprezentowanych materiałów można zaplanować pobyt na obszarze gminy, wraz z wycieczkami 
rowerowymi po całym Powiślu. 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Brak 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( + ) Rzadko aktualizowany profil na facebook https://www.facebook.com/pages/Prabutypl/134348720001249  

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Strona urzędu gminy. Dominują treści typowo urzędowe. W aktualnościach pojawiają się również wydarzenia kulturalne, 
sportowe etc.  

Mimo dużej ilości przydatnego materiału jest przedstawiony w różnych formatach i stylach (teksty, pliki pdf zamiast 
artykułów, treści oparcie się w dużej mierze o materiały zewnętrzne) i nie wyeksponowany, co czyni go trudno dostępnym 
(np. wartościowe treści ukryte pod linkami w tekście). 
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»  www.gminakwidzyn.pl 

 

      

Informacja o stronie 

Strona internetowa gminy Kwidzyn.  

 

Ogólny odbiór strony 

( - ) Design strony głównej prosty, oparty na zasadzie prostego szablonu, w zasadzie zgodny z obecnymi kierunkami, 
jednak strony treści wypełnione są wyłącznie tekstem (często długim), ew. tabelami, co nie sprzyja czytelności i 
wizerunkowi.  

 

Łatwość obsługi 

( + ) Część turystyczna stanowi element rozwijanego menu górnego w domyślnym dziale „Gmina”. 

Mało wyeksponowany baner z „wirtualnym spacerem po gminie” (umieszczony koło BIP i Systemu Informacji 
Przestrzennej co sugeruje część urzędową), który jest ciekawym dodatkiem do strony. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Sama strona wyłącznie urzędowa. Brak treści skierowanej do aktywnego turysty. Treści, które mogą ew. 
zainteresować turystę, to przewodnikowe opisy zabytków i historii obszaru (brak zdjęć). 

Elementem strony jest wirtualny spacer po gminie. Zawierają się na niego panoramy 3D – zarówno z powietrza, 
jak i obiekty z zewnątrz i wewnątrz. Dołączono też tekstowy opis atrakcji oraz szlaków turystycznych oraz 
mapkę gminy z zaznaczonymi punktami panoram. Dodatkiem do prezentacji jest gra edukacyjna, która 
prowadzi użytkownika po ciekawych miejscach w gminie. Propozycja ciekawa wizerunkowo o charakterze 
promocyjnym i rozrywkowym. 
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Bazy teleadresowe 

( - ) Brak 

 

Produkty turystyczne 

( - ) Brak 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak 

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( - ) Na podstawie zaprezentowanych materiałów trudno zaplanować pobyt, czy wycieczkę na terenie gminy. Brak 
informacji praktycznych i teleadresowych.   

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Brak 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Brak 

 

Obcojęzyczność 

( - ) Strona nie posiada wersji językowych. Wirtualny spacer po gminie jest wprawdzie opracowany w 3 językach, 
jednakże trzeba dotrzeć do niego przez polską stronę, bądź znać adres podstrony, na której się znajduje, co 
powoduje utrudniony dostęp dla turystów obcojęzycznych. 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( + ) Strona czytelna w urządzeniach mobilnych. Nieco utrudniona nawigacja, jednak wyświetlana jest poprawnie. 

 

Podsumowanie 

Strona typowo urzędowa z niewielką dawką informacji turystycznych. Ciekawy dodatek stanowi „Wirtualny spacer”, 
jednakże nie daje on praktycznych informacji i może być potraktowany jako element promocyjny i rozrywkowy. 
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»  www.sadlinki.pl 

 

      

Informacja o stronie 

Strona internetowa gminy Sadlinki.  

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Design strony głównej prosty, typowy dla strony informacyjnej.  

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja przejrzysta w postaci bocznego rozwijanego menu. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Dla turysty interesujące mogą być jedynie typowe informacje o gminie – lokalizacja, ew. historia poszczególnych 
sołectw (tekst pisany trudnym językiem, lanym tekstem bez zdjęć, mapek, elementów graficznych). 

W „Polecanych stronach” baner LOT Liwa. 

 

Bazy teleadresowe 

( - ) Brak 

 

Produkty turystyczne 

( - ) Brak 
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Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak 

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( - ) Praktycznie brak tu informacji skierowanej dla turysty.   

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Brak 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Brak 

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Strona samorządowa. Zawiera treści urzędowe oraz wydarzania w gminie związane ze środowiskiem samorządowym. 
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»  www.ryjewo.pl 

 

      

Informacja o stronie 

Strona internetowa gminy Ryjewo.  

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Design strony głównej prosty, typowy dla strony informacyjnej. Aktualności dla mieszkańców związane z 
funkcjonowaniem gminy. 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja przejrzysta w postaci bocznego rozwijanego menu. Mapa witryny. 

Większość łączy w tekstach jest nieaktywna. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( + ) Na stronie znajdują się ogólne informacje o gminie oraz opisy miejscowości. Znaleźć można tu także opisy 
ścieżek szlaków turystycznych. Mała ilość materiałów poglądowych typu mapki, schematy. Opisy zabytków 
wzbogacone zdjęciami. 

Ilość treści jest odpowiednia dla strony samorządowej, jednak nieaktywne łącza oraz niepełne dane podmiotów 
(jak brak www dla LOT Liwa), zaniżają wartość tych treści. 

 

Bazy teleadresowe 

( + ) Baza noclegowa wzbogacona o opisy (ofertę) oraz zdjęcia. 
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Produkty turystyczne 

( - ) Brak 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak 

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( + ) Na podstawie danych ze strony turysta jest w stanie zaplanować pobyt (noclegi, zwiedzanie, aktywna 
turystyka).  

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Brak 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Brak 

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Strona posiada szablon, który czytelnie wyświetla ją w urządzeniach mobilnych. 

 

Podsumowanie 

Strona samorządowa. Zawiera treści urzędowe oraz wydarzania w gminie związane ze środowiskiem samorządowym. 
Zawiera bazę informacji przydatnych dla turysty. 
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»  www.gardeja.pl 

 

      

Informacja o stronie 

Strona internetowa gminy Gardeja.  

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Wygląd strony typowy dla samorządowych stron informacyjnych. Treść w aktualnościach skierowana do 
mieszkańców. 

 

Łatwość obsługi 

( - ) Nawigacja przejrzysta w postaci bocznego rozwijanego menu, jednakże rozproszenie treści powoduje, że dla 
turysty strona nie jest uporządkowana i znajduje się pod innymi hasłami. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Informacja dla turysty w formie wykazu zabytków. Dział „Warto zobaczyć” pusty.  

Przydatnym elementem jest mapka gminy z zaznaczonym szlakiem rowerowo-konnym (w dziale „O gminie”).  

Na stronie znajduje się kalendarz imprez turystycznych, jednakże nie jest powiązany z turystyką. 

W menu link do Wirtualnego Muzeum Gminy Gardeja. 

Podlinkowane ciekawe strony (w dziale „Linki”) – brak bezpośredniego odniesienia do turystyki. Część łączy 
nieprawidłowa wizualnie – link umieszczony na nieistniejącym obrazie, w związku  internauta nie wie, że warto 
w nie wejść (błędy techniczne, brak aktualizacji treści). 
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Bazy teleadresowe 

( + ) Baza noclegów z ofertą opisową. 

 

Produkty turystyczne 

( + ) Brak 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak 

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( - ) Na podstawie danych ze strony turysta jest w stanie zaplanować wyłącznie nocleg. Inne informacje 
podlinkowane, jednakże nieuporządkowane. 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Istnieje Forum Gminy Gardeja, jednakże dział związany z turystyką nie posiada żadnych wątków (forum 
założone w styczniu 2011). 

Strona posiada możliwość tworzenia sond, jednakże nigdy z niej nie skorzystano. 

Strona posiada subskrypcję aktualności dla mieszkańców. 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Brak 

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Strona samorządowa i takie treści są dominujące. Treści, które mogłyby się przydać turyście są rozproszone. Dział 
„Turystyka” zniechęca do wgłębiania się w zawartość (wykaz zabytków) oraz pusta strona „Warto zobaczyć”. 
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»  www.lot-liwa.pl 

 

      

Informacja o stronie 

Strona internetowa Lokalnej Organizacji Turystycznej LIWA działającej na obszarze powiatu kwidzyńskiego.  

 

Ogólny odbiór strony 

( - ) Strona mało atrakcyjna wizualnie – oparta na darmowym bardzo prostym szablonie WordPress bez 
indywidualnego dostosowania szablonu (nieczynne linki do stron społecznościowych). W pasku górnym 
komunikat systemowy. 

Całość oparta na jednym szablonie, wszystkie kategorie wpisów wyglądają identycznie (oparcie wyłącznie o 
system newsów). 

Brak poprawnej aktualizacji treści - przyklejony news znajduje się na stronie głównej na pierwszym miejscu 
ponad miesiąc po zakończeniu wydarzenia (nowsze informacje są poniżej). 

Brak konsekwencji w menu – pozycje zaczynają się zarówno od wielkich, jak i od małych liter. 

Także długie wlane teksty bez akapitów i elementów graficznych, braki w tematycznych miniaturach, 
kolorystyka, to wszystko sprawia, iż strona jest trudna w odbiorze. 

 

 

Łatwość obsługi 

( - ) Nawigacja opiera się na pasku bocznym. Powtarzane elementy menu, brak hierarchizacji treści, archiwum 
miesięczne mało funkcjonalne dla zewnętrznego użytkownika. 

Kategoryzacja treści i układ listy artykułów oparty w poszczególnych pozycjach menu na tagach wprowadza 
bałagan podczas przeglądania treści (dla przykładu: w jednej kategorii znajdziemy zarówno wykaz zabytków, jak 
i ogłoszenie o wakacjach z książką w bibliotece).  

Pomocna w wyszukiwaniu treści jest wyszukiwarka. 
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Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( + ) Na stronie znajduje się duża ilość materiałów turystycznych – znajduje się tu duża baza wiedzy na temat 
obszaru. 

Słabą stroną jest sposób ich prezentacji, który jest mało przyjazny i monotonny. Opis szlaków często wyłącznie 
tekstowy opis, bądź wykaz miejscowości, po których przebiegają (rzadko pojawiają się materiały zdjęciowe). 
Brak ważnych dla turystów schematów, mapek itp. 

 

Bazy teleadresowe 

( - ) Baza noclegów z ofertą opisową zawiera 5 wpisów. Jak na obszar całego powiatu oraz zadania należące do 
lokalnej organizacji turystycznej jest to ilość budująca negatywny wizerunek. 

 

Produkty turystyczne 

( + ) Ciekawe propozycje spacerów, szczegółowe opisy szlaków. Minusem jest mało zachęcająca forma przekazu 
(treść, brak materiałów graficznych). 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak. W dziale „Publikacje” wyłącznie zdjęcia okładek wydawnictw oraz sprawozdania LOT Liwa. 

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( + ) Na stronie znajduje się duża ilość materiałów nt. atrakcji, zabytków, wydarzeń, szlaków turystycznych, jednak 
jest zaprezentowana w mało przystępnej formie. Minusem jest szczątkowa baza teleadresowa. Do 
zaplanowania pobytu przydatne będą materiały kartograficzne. 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Brak 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Brak. Na stronie widnieją 4 ikony interakcji – RSS, Delicious, a także popularne w Polsce serwisy Facebook i 
Twitter, jednak nie kierują one do społecznościach materiałów LOT Liwa. 

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Mimo zawartych treści forma ich przedstawienia jest mało czytelna, monotonna i nieuporządkowana. Brak elementów 
graficznych, materiałów do pobrania. Bardzo mała baza noclegowa. Słaby design strony. Czynniki te zniechęcają 
potencjalnego turystę do głębszego sięgnięcia to powyższe źródło informacji. 
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»  www.kwidzynopedia.pl 

 

      

Informacja o stronie 

Strona internetowa na bazie Wikipedii o zasięgu lokalnym (powiat).  

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Strona w graficznym układzie wikipedii. Wikipedia jest potężnym źródłem informacji wśród internautów, więc 
jej lokalna wersja może budzić zaufanie. Układ treści typowy dla układu wiki. Całość przyjazna i przejrzysta. 
Treść różnorodna, często wzbogacana zdjęciami, mapami i innymi elementami graficznymi. 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja opiera się na dynamicznym drzewie kategorii. Kategorie posiadają podkategorie itp. W stopce 
artykułów możemy znaleźć informacje o treściach powiązanych. 

Strona posiada profesjonalną wyszukiwarkę. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( + ) Strona posiada dużą bazę wiedzy encyklopedycznej. W dziedzinie turystyki znajdziemy tutaj informacje o 
ciekawych miejscach, zabytkach, historii. Brak informacji o szlakach turystycznych (wyjątkiem jest szlak 
kajakowy Liwy), infrastrukturze turystycznej. 

 

Bazy teleadresowe 

( - ) Częściowa baza teleadresowa instytucji.  
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Produkty turystyczne 

( - ) Brak 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak.  

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( + ) Zawartość kwidzynopedii może stanowić dla turysty materiał uzupełniający. Strona zawiera spora ilość haseł, 
jednakże ich encyklopedyczny charakter znacznie utrudnia zaplanowanie wyjazdu turystycznego. Ograniczone 
kategorie treści. 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( + ) Idea stron typu wiki polega na interakcji – treści te są tworzone przez samych internautów. Także ich 
weryfikacja przeprowadzana jest przez uczestników internetu na określonych zasadach. 

Uzupełnieniem kwidzynopedii jest forum oraz galeria zdjęć przesłanych przez użytkowników (nakierowane na 
mieszkańców). 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Brak.  

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Typowa strona typu wiki tworzona przez internautów w formie encyklopedycznej. Zawiera szereg haseł mogących 
zainteresować turystów (miejscowości, historia, przyroda), jednakże brak haseł związanych stricte z turystyką (szlaki, 
atrakcje turystyczne). Może stanowić uzupełnienie wiedzy dla turysty, jednak nie podstawowe źródło. 
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»  www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/kwidzyn 

 

      

Informacja o stronie 

Strona internetowa Nadleśnictwa Kwidzyn.  

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Strona stonowana, przyjazna oku o typowym newsowym układzie. Jest to podstrona Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Gdańsku, jednakże jako taka, stanowi samodzielną witrynę nadleśnictwa. 

 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja prosta przejrzysta – intuicyjne rozwijane boczne menu. Treść uporządkowana. 

Dodatkowo w menu górnym znajduje się odnośnik do „obiektów turystycznych”. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( + ) Strona tematyczna – zawarte treści związane są z tematyką związaną z szeroko pojętym leśnictwem. Sporo 
treści związanych z aktywną turystyką (ścieżki, szlaki, miejsca wypoczynkowe) na obszarze nadleśnictwa. 

Krótki opis miejsc wartych uwagi w nadleśnictwie (zamki, arboretum, zabytki). 

Ciekawym i funkcjonalnym narzędziem jest wektorowa Mapa Turystyczna obejmująca obszar RDPL w Gdańsku. 
Zawiera m.in. warstwy i bazę informacji na temat szlaków turystycznych, ścieżek, miejsc odpoczynku, 
interesujących obiektów, obszarów chronionych. Uzupełnieniem jest indeks obiektów widocznych w oknie oraz 
wyszukiwarka. 

Serwis promuje goecaching (krótki opis zabawy, link do serwisu opencaching). 
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Bazy teleadresowe 

( + ) Kwatera leśnictwa, baza adresów związanych z branżą. 

 

Produkty turystyczne 

( - ) Brak 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak.  

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( + ) Na podstawie danych ze strony możemy zaplanować pobyt wyłącznie w obiekcie RDPL. Niemniej jednak baza 
informacji na temat szlaków rowerowych, miejsc wartych uwagi, pozwala zdobyć podstawowe informacje o 
obszarze i może stanowić podstawę do zaplanowania wyjazdu turystycznego zarówno dla turystyki rowerowej, 
jak i miłośników przyrody. 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Sonda tematyczna z wiedzy leśnej. 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Brak.  

 

Obcojęzyczność 

( - ) Na niektórych podstronach pojawia się w prawym dolnym rogu blok wyboru języka, jednakże wybór zmienia 
język w samym menu, pozostawiając treść bez zmian. 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Strona tematyczna nadleśnictwa. Zawiera sporo materiałów związanych z turystyką, jednakże koncentruje się głownie na 
terenie. Bardzo przydatnym narzędziem jest mapa turystyczna. 

Strona wymaga podania www przed adresem – nie jest skonfigurowana optymalnie (obecnie często unika się www wpisując 
adres strony internetowej). 
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»  www.ekokwidzyn.pl 

 

      

Informacja o stronie 

Strona internetowa stowarzyszenie ekologicznego Eko Inicjatywa działającego na obszarze powiatu kwidzyńskiego.  

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Strona w przyjemnym dla oka układzie graficznym. Treść w układzie newsów.  

Wąski obszar treści. 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Menu poziome (górne) dotyczące stowarzyszenia, menu pionowe związane z działalnością i treściami 
ekologicznymi, w tym przydatnymi turyście. Układ czytelny. Wyszukiwarka treści. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Treść związana z przyrodniczym i ekologicznym profilem stowarzyszenia. Opis form ochrony przyrody 
(częściowo w formie listy), szczegółowo zaprezentowano ścieżki przyrodnicze, wraz z mapami i schematami, 
wypunktowany przebieg ścieżki, pojawiają trudne w odbiorze opisy (tekst lany, bez uzupełnienia grafiką).  

Informacje nie nastawione na odbiorcę-turystę. 

 

Bazy teleadresowe 

( - ) Brak 
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Produkty turystyczne 

( - ) Brak 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak.  

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( + ) Materiały zaprezentowane na stronie, mimo wąskiego zakresu, są na tyle dobrze zaprezentowane, by turysta 
mógł zaplanować zwiedzanie ścieżek przyrodniczych. Pozostałe materiały dają ogólny obraz, podlinkowane 
wartościowe materiały.  

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Brak. 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( + ) Aktywny profil facebook https://www.facebook.com/ekoinicjatywa  

 

Obcojęzyczność 

( - ) Ikony do 5 wersji obcojęzycznych tłumaczonych przez Google translate (niedokładny tłumacz automatyczny). 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Strona stowarzyszenia ekologicznego, na której znaleźć można informacje głównie w tym zakresie.  

  

 Wizerunek turystyczny powiatu kwidzyńskiego na podstawie analizy stron internetowych i social media   [ZAŁĄCZNIK – ANALIZA STRON] 

https://www.facebook.com/ekoinicjatywa


Strona 29 z 94 

 

»  www.kwidzyn.naszemiasto.pl/turystyka 

»  www.prabuty.naszemiasto.pl/turystyka 

 

 

      

Informacja o stronie 

Serwis tematyczny Turystyka Kwidzyn portalu naszemiasto.pl. Serwis tematyczny Turystyka Prabuty portalu naszemiasto.pl. 

Oba serwisy analizowane razem, gdyż w większości zawierają te same treści (np. identyczne newsy) i oparte są na tych 
samych mechanizmach. 

 

Ogólny odbiór strony 

( - ) Strona w prostej serwisowej grafice. Slider newsów. Bardzo w oczy rzuca się natłok reklam.  

Negatywny odbiór powoduje brak zdjęć w sliderze (zamiast tego są wielkie szare ikony z aparatem).  

Serwis bardzo rzadko aktualizowany. Mała ilość treści. Pozycje w menu przekierowują na niewłaściwą 
zawartość. Znajdują się tu treści z innych odległych regionów (np. Śląsk). Dotyczy obu serwisów. 

 

 

Łatwość obsługi 

( - ) Z pozoru logiczna nawigacja w postaci newsów oraz menu bocznego.  

Treść rozczarowuje, informacje podane z nieintuicyjny sposób (konieczność szukania odnośników).  

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Strona bardzo małą ilość treści informacyjnej dla turysty.  
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Bazy teleadresowe 

( - ) W serwisie można znaleźć informacje teleadresowe do wybranych noclegów i instytucji. Są one prezentowane 
na bazie ogólnopolskiego katalogu firm. Bardzo trudno dotrzeć do informacji, link kategorii najczęściej zwraca 
komunikat „Nie znaleziono szukanej firmy w podanym mieście. Sprawdź czy dobrze wpisałeś szukaną frazę i 
miasto.” 

 

Produkty turystyczne 

( - ) Brak 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak.  

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( - )  Mała ilość informacji, bardzo trudny dostęp. 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( + ) W założeniu istnieje możliwość dodawania treści przez internautów, jednak nie jest to wykorzystywane. Na 
stronie znajduje się mini chat – wpis jednej osoby sprzed ponad pół roku (ten sam na obu serwisach). 

Artykuły mają możliwość umieszczania komentarzy, jednakże są one anonimowe i nie są moderowane, w 
związku z czym wiele komentarzy jest nie na temat, część jest wulgarna. 

Forum miejskie (skierowane na mieszkańców). 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Aktywne profile facebook serwisów miejskich https://www.facebook.com/KwidzynNM 
https://www.facebook.com/PrabutyNM - (fan page nie związane tematycznie z turystyką). 

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( + ) Tak, ale zawiera tylko newsy. Dostępna także aplikacja. 

 

Podsumowanie 

Serwis naszemiasto.pl jest ogólnopolskim serwisem informacyjnym skonstruowanym w sieć serwisów miejskich. Strony 
miejskie cieszą się dużą popularnością. 

Serwis tematyczny turystyka składa się z newsów podporządkowanych odpowiednim kategoriom (tagom), jednakże nie jest 
w pełni samodzielnym produktem, co powoduje, iż treści są chaotyczne, często nietrafione tematycznie (np. wieści ze 
śląska), nawigacja nieintuicyjna.  
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»  www.pckis.pl 

 

      

Informacja o stronie 

Strona internetowa Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.  

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Nowoczesny prosty design, przyjemna grafika, przejrzysty układ strony. Sporo materiałów zdjęciowych  
wkomponowanych w treści.  

Część zdjęć nie ładuje się. 

Słabo widoczne przyciski facebook oraz YouTube.  

 

Łatwość obsługi 

( + ) Przejrzysta nawigacja (rozwijane menu górne), na stronie głównej listing aktualności, czytelny kalendarz 
wydarzeń.  

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( + ) Na stronie znajdziemy informację na temat miejsc rekreacji (plaże), a także najważniejszych zabytków – wraz 
ich opisem i zdjęciami.  

 

Bazy teleadresowe 

( - ) Brak  
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Produkty turystyczne 

( + ) Od 01 czerwca do 31 sierpnia, Prabuckie Centrum Kultury i Sportu organizuje nieodpłatnie wycieczki po 
prabuckich zabytkach 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak.  

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( + ) Dzięki stronie możemy zaplanować rekreację oraz wycieczkę po zabytkach Prabut. 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( + ) Brak 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Aktywny fan page w serwisie facebook:  
https://www.facebook.com/pages/Prabuckie-Centrum-Kultury-i-Sportu/212173182191917  

Kanał YouTube: http://www.youtube.com/user/PCKiSPrabuty  

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Strona centrum kultury i sportu w przystępny sposób dostarcza informacji na temat miejsc rekreacji i zabytków. Ciekawym 
uzupełnieniem jest produkt w postaci bezpłatnych wycieczek po prabuckich zabytkach. 

  

 Wizerunek turystyczny powiatu kwidzyńskiego na podstawie analizy stron internetowych i social media   [ZAŁĄCZNIK – ANALIZA STRON] 

https://www.facebook.com/pages/Prabuckie-Centrum-Kultury-i-Sportu/212173182191917
http://www.youtube.com/user/PCKiSPrabuty


Strona 33 z 94 

 

»  www.riesenburg.nstrefa.pl 

 

      

Informacja o stronie 

Strona internetowa poświęcona dawnemu miastu Prabuty (niem. Riesenburg).  

 

Ogólny odbiór strony 

( - ) Design nie nowoczesny, nieco razi wykorzystanie jaskrawych i mało czytelnych napisów w banerze (w oczy 
rzuca się też rozmazany herb, elementy typu zegar, licznik gości). Brak atrakcyjnej, zachęcającej strony głównej. 

Całość sprawia wrażenie opartej na nieprzystosowanym szablonie (np. elementy udostępniania w social media). 

Całość pod kątem technicznym sprawia wrażenie wykonania raczej amatorskie, bądź od długiego czasu nie 
modernizowane. Produkt ciekawy, skierowany jednak dla wąskiego grona pasjonatów historii, w którym nacisk 
stawia się na treść. 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Prosta, intuicyjna nawigacja oparta o czytelne menu. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Na stronie znajdziemy bardzo dużą ilość informacji historycznych o Prabutach i ich okolicy. Jest to jednak treść 
skierowana głownie do osób zainteresowanych tematyką historii danego miejsca. Brak informacji skierowanej 
bezpośrednio do turysty. 

Autorzy zamieścili również szereg filmików o historii i ciekawych miejscach – w konwencji pokazu slajdów, 
niestety bez komentarza. 
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Bazy teleadresowe 

( - ) Brak  

 

Produkty turystyczne 

( - ) Brak 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak 

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( - ) Zawartość strony może być materiałem uzupełniającym dla turystów zainteresowanych szczegółową historią 
obszaru, historią zabytków 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Strona ściśle jest powiązana z forum internetowym, jednakże brak w nim treści użytkowych dla turysty. 

Niemoderowana Księga gości – sporo wpisów nie na temat, znaleźć tu można też angielskojęzyczne sex 
reklamy. 

 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Nieaktualizowany profil (fan page) na facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Riesenburg/130025520344210  

Przyciski do udostępniania treści w blisko 300 serwisach (element szablonu strony). 

 

Obcojęzyczność 

( - ) 3 wersje obcojęzyczne (EN, D, RU) możliwe do uzyskania za pomocą Google translate (niedokładny tłumacz 
automatyczny). 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Strona nie posiada stricte charakteru turystycznego. Stanowić może ciekawe uzupełnienie dla turystów zainteresowanych 
historią. Brak moderacji księgi gości. 
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»  www.rodowo.pl 

 

      

Informacja o stronie 

Strona internetowa organizacji pozarządowej działającej w Prabutach.  

 

Ogólny odbiór strony 

( - ) Strona w przyjaznym dla oka nowoczesnym szablonie.  

Na stronie pojawiają się problemy ze skalowaniem obrazów umieszczonych jako miniatury w treści w 
przeglądarce IE. 

Mimo przyjaznego odbioru strony, po zagłębieniu się w treści widać, że są one rzadko aktualizowane, bądź 
aktywność organizacji się zakończyła.  

 

Łatwość obsługi 

( + ) Czytelne menu. Odnalezienie informacji mogących zainteresować turystę nie sprawia problemu. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Strona skupia się na działaniach organizacji oraz spraw związanych z tematyką ngo. Jednym z projektów 
realizowanych przez fundację była ścieżka przyrodnicza "Jary Lampasza" i o niej znajdziemy wyczerpujące 
informacje. 

 

Bazy teleadresowe 

( - ) Brak.  

 

 Wizerunek turystyczny powiatu kwidzyńskiego na podstawie analizy stron internetowych i social media   [ZAŁĄCZNIK – ANALIZA STRON] 



Strona 36 z 94 

 

Produkty turystyczne 

( - ) Brak 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak.  

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( + ) Mimo małego zakresu treści, zaprezentowana ścieżka posiada przystępny i dokładny opis wraz ze schematem i 
zdjęciami. Zachęca do odwiedzenia obszaru, jako uzupełnienie oferty dla turysty. 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( + ) Brak. 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Brak.  

 

Obcojęzyczność 

( - ) Wersje obcojęzyczne możliwe do uzyskania za pomocą Google translate (niedokładny tłumacz automatyczny). 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Strona organizacji pozarządowej prezentująca głównie jej działania. Przyjazny i dokładny opis ścieżki dydaktycznej. 
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»  www.prabuty.com 

 

      

Informacja o stronie 

Miejski Serwis Internetowy Miasta i Gminy Prabuty 

Ogólny odbiór strony 

( - ) Prosty, szablonowy wygląd strony, mało atrakcyjny graficznie. Układ treści strony głównej oparty na newsach. 
Treść rzadko i nieregularnie aktualizowana. Błędy techniczne w zakresie umieszczania treści na stronie. 

Blok boczny (dolne menu zawiera jednocześnie łącza do różnych kategorii, np. kontakt, linki kilku lokali, polityki 
cookie, regulaminu itp.) – sprawia chaotyczne wrażenie. 

Powoduje to słaby odbiór strony. 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Podstawowa nawigacja i układ menu czytelny.  

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Nie prezentuje treści typowo turystycznych. Wśród kategorii menu brak turystyki. Treści potencjalnie przydatne 
turyście można odnaleźć w innych kategoriach, jednakże są one raczej sporadyczne i związane z wydarzeniami  

 

Bazy teleadresowe 

( - ) Na stronie znajdziemy bazę gastronomii, jednak jest ona nie uzupełniona (puste wpisy). Brak innych kategorii. 
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Produkty turystyczne 

( - ) Brak 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak.  

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( - ) Treść strony nie jest skierowana do turysty. Można tu znaleźć nieco informacji nt. historii miasta i lokali, jednak 
nie stanowi ona informacji praktycznej, raczej uzupełnienie. 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Strona posiada system oceny artykułów przez internautów oraz system komentarzy (pojawiają się wulgaryzmy, 
część komentarzy zdecydowanie nie na temat, dyskusje anglojęzyczne).  

Forum nie działające (błąd techniczny). 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( + ) Wtyczka społecznościowa – powiązanie z fan page na facebooku: https://www.facebook.com/prabuty .  

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Serwis miejski skierowany na mieszkańców, bez treści typowo turystycznych. 
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»  www.zs.gardeja.ckj.edu.pl/wmgg 

 

      

Informacja o stronie 

Strona internetowa Wirtualnego Muzeum Gminy Gardeja. 

 

Ogólny odbiór strony 

( - ) Strona wizualnie nie prezentuje się nowocześnie. Brak atrakcyjnej, zachęcającej strony głównej. 

Duża czcionka nie pasuje do reszty strony. Jaskrawe kolory czcionki nie pasują do stonowanej kolorystyki 
szablonu. Długie bloki czystego tekstu. 

Całość pod kątem technicznym sprawia wrażenie wykonania raczej amatorskie. Produkt ciekawy, skierowany 
jednak dla wąskiego grona pasjonatów historii, w którym nacisk stawia się na treść. 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja opiera się na prostym menu bocznym. 

Jest ono powiązane z menu górnym, początkowo problem stanowi odnalezieni łącza do powrotu do strony 
głównej (u dołu strony), jednakże całość jest przezjrzysta. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Zawartość strony prezentuje historię gminy Gardeja. Brak treści typowo turystycznych. Nakierowana na 
pasjonatów historii regionu. 

 

Bazy teleadresowe 

( - ) Brak.  
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Produkty turystyczne 

( - ) Brak 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak.  

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( - ) Treść strony nie jest nastawiona na turystę, Może stanowić doskonałe uzupełnienie dla turystów bardzo 
zainteresowanych historią regionu. 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( + ) Strona posiada moderowany system komentarzy.  

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Brak.  

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Strona prywatna skierowana na pasjonatów historii. Brak treści typowo turystycznych. 
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»  www.szadowomlyn.pl 

 

      

Informacja o stronie 

Strona internetowa ośrodka szkoleniowego organizującego m.in. spotkania integracyjne w terenie, wyjazdy integracyjne, 
zielone szkoły. 

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Strona sprawia wrażenie nowoczesności. Strona prosta z małą zawartością treści (skupia się głownie na którkich 
tekstach i galeriach zdjęć). Strona wizytówkowa. 

Mało przyjazne opisy zajęć w pdf. 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja prosta. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Brak. Strona skupia się wyłącznie na ofercie firmy. 

 

Bazy teleadresowe 

( - ) Brak.  
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Produkty turystyczne 

( + ) Własna oferta szkoleń, wyjazdy integracyjne, zielone szkoły. 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak.  

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( - ) Wyłącznie dla klienta. 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Brak. 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( + ) Profil na facebook: https://www.facebook.com/szadowomlyn  

Kanał YouTube: http://www.youtube.com/user/Szadowo?feature=watch  

Profile powiązane z ofertą. 

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak. 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Strona prywatnej ośrodka szkoleniowego. Skierowana do klientów. 
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»  www.prabuty.pl/zielona_szkola 

 

      

Informacja o stronie 

Strona internetowa Centrum Artystyczno-Ekologicznego w Rodowie 

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Strona bardzo prosta, nie wpisuje się w nowoczesne trendy, jednak jej układ i kolorystyka buduje pozytywny 
wizerunek. Strona statyczna. 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja przejrzysta, opiera się głównie na menu górnym. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Treści turystyczne sprowadzają się do krótkiej informacji nt. miejscowości i opisu ścieżki dydaktycznej. Treści 
wzbogacone mapkami poglądowymi. 

 

Bazy teleadresowe 

( - ) Brak.  

 

Produkty turystyczne 

( + ) Własna oferta zielonej szkoły. 
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Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak.  

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( - ) Informacje skierowane głównie do klienta. Krótki opis ścieżki przyrodniczej w miejscowości.  

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Brak. 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Brak. 

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak. 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Strona składa się głównie z oferty i podstawowej informacji o miejscowości. 
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»  www.cyganskadolina.com 

 

       

Informacja o stronie 

Strona internetowa gospodarstwa agroturystycznego „Cygańska Dolina”. 

 

Ogólny odbiór strony 

( - ) Strona prosta, opracowana na podstawie minimalistycznego szablonu. Treść statyczna. Nie pasująca 
kolorystyka tła treści, czcionek z szablonem. 

Poszczególne podstrony otwierają się w nowych kartach. 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja przejrzysta, kilka pozycji menu górnego. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Brak treści turystycznych. Wyłącznie oferta gospodarstwa. 

 

Bazy teleadresowe 

( - ) Brak.  

 

Produkty turystyczne 

( + ) Własna oferta. 
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Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak.  

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( - ) Informacje skierowane głównie do klienta.  

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Księga gości - nieużywana. 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Brak. 

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak. 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Strona składa się wyłącznie z oferty. 
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»  www.nad-jeziorem-rozane.com 

 

       

Informacja o stronie 

Strona internetowa ośrodka domków letniskowych. 

 

Ogólny odbiór strony 

( - ) Strona prosta, opracowana na podstawie minimalistycznego szablonu. Wg obecnych trendów  mało atrakcyjna. 
Treść statyczna.  

Aktualny cennik na stronie zewnętrznej. 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja prosta – pozycje w menu górnym. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Ogólna informacja na temat atrakcji okolicy. Strona skupia się na ofercie ośrodka. 

 

Bazy teleadresowe 

( - ) Brak.  

 

Produkty turystyczne 

( + ) Własna oferta. 
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Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak.  

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( - ) Informacje skierowane głównie do klienta.  

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Księga gości - nieużywana. 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Nieaktualizowany profil facebook: https://www.facebook.com/jeziororozane  

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak. 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Strona składa się wyłącznie z oferty. 
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»  www.stajnia-sarnowek.pl 

 

       

Informacja o stronie 

Strona internetowa ośrodka jeździeckiego. 

 

Ogólny odbiór strony 

( - ) Strona prosta, opracowana na podstawie minimalistycznego szablonu. Wg obecnych trendów mało atrakcyjna. 
Strona główna mało zachęcająca (brak treści – włącznie baner). Treść statyczna.  

Dodatkiem do strony jest mało aktywny blog (2012 – 2 wpisy, 2013 – 4 wpisy), na którym zamieszczone są 
aktualności (głownie w formie ogłoszeń o szkoleniach). 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja prosta – pozycje w menu górnym. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Brak treści turystycznych. Wyłącznie oferta ośrodka (wraz z cennikiem). 

Linki na stronie wyłącznie dotyczące spraw jeździectwa. 

Ośrodek promuje noclegi ośrodka domków letniskowych. 

 

Bazy teleadresowe 

( - ) Brak.  
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Produkty turystyczne 

( + ) Własna oferta. Oferta noclegowa ośrodka Nad Jeziorem Różane. 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak.  

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( - ) Informacje skierowane głównie do klienta.  

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Brak 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Nieaktualizowany profil facebook: https://www.facebook.com/jeziororozane  

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak. 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Strona składa się wyłącznie z oferty. 
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»  www.strusiegniazdo.com 

 

       

Informacja o stronie 

Strona internetowa gospodarstwa agroturystycznego „Strusie Gniazdo”. 

 

Ogólny odbiór strony 

( - ) Strona wizytówkowa z treścią stałą, nie dostosowana do obecnych standardów www, co rzuca się w oczy (w 
stopce widnieje rok 2005). Bardzo uproszczona graficznie, zajmuje małą część ekranu. 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja przejrzysta, minimalna ilość treści. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Brak treści turystycznych. Wyłącznie oferta gospodarstwa. 

 

 

Bazy teleadresowe 

( - ) Brak.  

 

Produkty turystyczne 

( + ) Własna oferta. 
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Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak.  

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( - ) Informacje skierowane wyłącznie do klienta.  

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Brak. 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Brak. 

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak. 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Strona składa się wyłącznie z oferty. Rok 2005 w stopce nasuwa wątpliwości co do zaprezentowanej oferty cenowej. 
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»  www.pensjonatprzystan.pl 

 

       

Informacja o stronie 

Strona internetowa gospodarstwa Pensjonatu Przystań. 

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Strona statyczna, oparta na prostym szablonie. Ogólne wrażenie raczej pozytywne ze względu na kolorystykę i 
przejrzystość oraz kompleksowość oferty (informacja, cennik, galeria, mapa dojazdu). 

Minusem jest stały baner w postaci mało ciekawego zdjęcia i monotonia. 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja przejrzysta, minimalna ilość treści. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Bardzo ogólna informacja o okolicy. Strona skupia się na ofercie. 

 

 

Bazy teleadresowe 

( - ) Brak.  
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Produkty turystyczne 

( + ) Własna oferta. 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak.  

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( - ) Informacje skierowane wyłącznie do klienta.  

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Brak. 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Brak. 

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak. 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Strona składa się w zasadzie wyłącznie z oferty skierowanej do potencjalnych klientów pensjonatu.  
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»  www.rodowo.prv.pl 

 

       

Informacja o stronie 

Strona internetowa domków letniskowych. 

 

Ogólny odbiór strony 

( - ) Strona mało atrakcyjna graficznie. Treść trudna do interpretacji – brak czytelnego układu treści (nagłówek, 
wprowadzenie, poukładana informacja). Strona w stylu zdecydowanie przestarzałym. 

Strona znajduje się na darmowym aliasie i hostingu prv.pl, który przekierowuje użytkownika pod adres 
www.obiektyturystyczne.pl/najlepsze.noclegi/webredir/?id=7633. 

Spora ilość reklam – cena za damarowe utrzymanie – tworzy mało profesjonalny wizerunek. 

 

Łatwość obsługi 

( - ) Brak nawigacji. Pojedyncza długa strona. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Mała ilość treści informacyjnych – krótka wzmianka o największych atrakcjach dalszej okolicy (Malbork, Kanał 
Elbląski) oraz o plenerze w Radowie. 

 

Bazy teleadresowe 

( - ) Brak.  
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Produkty turystyczne 

( + ) Własna oferta. 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak.  

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( - ) Informacje skierowane wyłącznie do klienta.  

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Brak. 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Brak. 

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak. 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Strona składa się wyłącznie z oferty. Przestarzały i minimalistyczny design. 
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»  www.bialy-dwor.pl 

 

       

Informacja o stronie 

Strona internetowa hotelu i restauracji w dawnym dworze. 

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Strona przyjemna w odbiorze. Wizytówkowa ze statyczną treścią. Prosty i mało nowoczesny design, jednak 
dopasowany do stylu.  

Strona zawiera konkretne informacje na temat oferty.  

 

Łatwość obsługi 

( + ) Prosta nawigacja.  

Łącze do profilu na facebook znajduje się tylko na stronie początkowej, co można poczytać za minus. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Na stronie znajdują się informacje o największych atrakcjach okolicy, jednak są one dość krótkie i dotyczą tylko 
kilku największych atrakcji ponadregionalnych. 

Informacja nakierowana na klienta. 

 

Bazy teleadresowe 

( - ) Brak.  
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Produkty turystyczne 

( + ) Własna oferta. 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak.  

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( - ) Informacje skierowane wyłącznie do klienta.  

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Brak. 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Aktywny profil facebook: https://www.facebook.com/BialyDworKwidzyn1?ref=tn_tnmn  

 

Obcojęzyczność 

( + ) PL, EN, D – profesjonalne wersje językowe. 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Strona składa się wyłącznie z oferty. Aktywny profil facebook. 
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»  www.pomorskie.eu 

 

      

Informacja o stronie 

Portal Informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego „Wrota Pomorza”. 

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Strona w przejrzystym układzie, czytelna, przyjemna w odbiorze. Układ graficzny i funkcjonalny typowy dla 
strony informacyjnej. 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja opiera się na menu bocznym rozwijanym, systemie newsów (dobrze skategoryzowanym), 
sugerowanych informacji powiązanych. Treści kategoryzowane zarówno wg. jednostek samorządowych 
(powiat, gmina), jak również wg. kategorii tematycznych. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( + ) W portalu znajduje się bardzo duża baza turystyczna. Znajdują się tu opisy zabytków, atrakcji, produktów, 
szlaków, obiektów przyrodniczych, imprez. Opisy ogólne, w portalu ujęto najważniejsze informacje w skali 
wojewódzkiej. 

Skupia się w dużej mierze na trójmieście, jednakże znajduje się tu bardzo duża baza informacji o obszarze PLGD. 

 

Bazy teleadresowe 

( + ) Dane teleadresowe do instytucji (samorządy, muzea, kina, centra kultury, punkty it itp.), baza twórców 
ludowych.  

Brak danych o gastronomii w interesującym obszarze. Baza noclegowa - przekierowanie do pomorskie.travel. 
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Produkty turystyczne 

( - ) Mimo wielu informacji brak skonkretyzowanych propozycji. 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak.  

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( + ) Materiały zaprezentowane na stronie, pozwalają na dobre zapoznanie się z regionem, kulturą, ciekawostkami i 
zaplanowanie zwiedzania, mało informacji praktycznych na temat turystyki aktywnej i bazy noclegowej – rolę tę 
pełni pomorskie.travel (przekierowanie na ten portal). 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( - ) Brak. 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( + ) Brak  

 

Obcojęzyczność 

( - ) Wersje obcojęzyczne podstawowej wersji portalu (informacyjne). 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak 

 

Podsumowanie 

Portal samorządowy z dużą bazą informacji dla turysty. Powiązany z portalem turystycznym pomorskie.travel. 
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»  www.pomorskie.travel 

 

      

Informacja o stronie 

Portal turystyczny województwa pomorskiego prowadzony przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną. 

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Strona w nowoczesnym pomysłowym układzie, przyjemna w odbiorze.  

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja czytelna, aczkolwiek początkowo może sprawić nieco trudności wyszukiwanie konkretnych 
informacji (duża ilość treści).  

Podstawowy podział treści – tematycznie. Istnieje tez opcja wyboru regionu, dzięki czemu turysta otrzyma 
główne informacje dla wybranego obszaru. W przypadku kategorii tematycznych trzeba odszukać interesujący 
obszar.  

W serwisie bardzo dobrze funkcjonuje wyszukiwarka, która posiada zaawansowane opcje filtrowania. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( + ) Portal prezentuje bardzo dużą bazę informacji turystycznych na temat całego województwa. Od opisu atrakcji, 
poprzez zabytki, wydarzenia, kulturę, przyrodę, po turystykę aktywną, bazy teleadresowe i propozycje dla 
turysty oraz informacje praktyczne. 

W portalu interaktywna mapa z bardzo dużą bazą naniesionych treści (możliwość wyboru warstw). 

 

 

 

 Wizerunek turystyczny powiatu kwidzyńskiego na podstawie analizy stron internetowych i social media   [ZAŁĄCZNIK – ANALIZA STRON] 



Strona 62 z 94 

 

Bazy teleadresowe 

( - ) Rozbudowana baza teleadresowa. Skategoryzowana, posiada filrtowanie, jednakże dla obszaru PLGD mała ilość 
treści. 

 

Produkty turystyczne 

( + ) Szereg ofert dla turysty. 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( + ) Informatory, mapy, ślady gpx,   

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( + ) W zasadzie pełny materiał dla różnych kategorii turystów. 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( + ) Sondy. 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( + ) Aktywny profil facebook: https://www.facebook.com/pomorskie.travel  

 

Obcojęzyczność 

( + ) Wersje obcojęzyczne: angielska, niemiecka, rosyjska, francuska, hiszpańska. 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( + ) Wersja dla urządzeń mobilnych. 

 

Podsumowanie 

Profesjonalny portal turystyczny województwa. Zawiera szereg informacji użytkowych.  
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»  www.polskaniezwykla.pl 

 

      

Informacja o stronie 

Ogólnopolski portal turystyczny współtworzony społecznościowo. 

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Strona portalowym nowoczesnym układzie i szacie graficznej. Zawiera innowacyjne rozwiązania. 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Przejrzysta nawigacja, przy pierwszym kontakcie może sprawić nieco problemów z odszukaniem konkretnych 
informacji o interesujący nas obszarze. 

Wygodnym sposobem nawigacji jest skategoryzowana tematycznie i obszarowo wyszukiwarka treści oraz 
drzewo kategorii. Wygodna i prosta w obsłudze jest interaktywna mapa.  

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( + ) Portal zawiera bardzo dużą bazę ciekawych miejsc z całej Polski. Obejmuje ciekawe miejsca na obszarze PLGD. 

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość wygenerowania mini przewodnika w formacie pdf obejmującego  
ciekawe miejsca (wg. własnej konfiguracji). 

Serwis zawiera mapę miejsc opartą na Google Maps – z własnymi warstwami. 

Większość treści tworzona społecznościowo – powoduje to z jednej strony ukazywanie się mało znanych 
obiektów, z drugiej strony jednak istnieją braki w kluczowych lokalizacjach.   

Duża baza imprez na poziomie ogólnopolskim. 
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Bazy teleadresowe 

( - ) Brak konkretnych danych teleadresowych w analizowanym obszarze. 

 

Produkty turystyczne 

( - ) Brak na analizowanym obszarze. 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( + ) Możliwość generowania mini przewodnika. 

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( + ) Zawartość skupia się głównie na ciekawych w Polsce miejscach. Duża baza informacji na temat obszaru PLGD.  

Dzięki mapie, zdjęciom i opisom, a także możliwości generowania przewodnika produkt przydatny dla turysty. 

Strona rozwojowa. 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( + ) Możliwość współtworzenia treści przez internautów (miejsca, mapa, wydarzenia, trasy wycieczek). 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( + ) Serwis w dużej mierze oparty na podejściu społecznościowym – współtworzony przez internautów. 

Aktywny profil facebook: https://www.facebook.com/polskaniezwykla  

Nieaktywny profil w serwisie Google+: https://plus.google.com/101122092146010819392 

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak. 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( + ) W formie bezpłatnej aplikacji. 

 

Podsumowanie 

Społecznościowy portal turystyczny. Informacje głownie w formie opisu ciekawych miejsc i tematycznej mapy. Przydatna 
możliwość generowania i pobrania mini przewodnika. 
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»  www.miasteria.pl 

 

      

Informacja o stronie 

Ogólnopolski społecznościowa baza miejsc i wydarzeń. 

 

Ogólny odbiór strony 

( - ) Strona mało atrakcyjna wizualnie, bardzo prosta grafika, monotonna kolorystycznie.  

Wygląd strony typowo użytkowej. Przydatna forma wyświetlania lokalizacji w okienku na mapie Google. 

W odbiorze strony przeszkadzają reklamy (w tym w treści artykułów) i błędy w edycji treści. 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja nieco skomplikowania, oparta na wyszukiwaniu zawartości. 

Nawigacja oparta na drzewie lokalizacji wg. samorządów (poziom województwa, na kolejnym ekranie miasta, 
listing atrakcji) – trudna w obsłudze ze względu na stronicowanie (duża ilość podstron). 

Wybór województwa z mapki, rozwijane menu miast i kategorii. Wyszukiwarka. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Portal zawiera szeroką (wielotematyczną) bazę ciekawych miejsc skupia się jednak na miastach.  

Mała zawartość treści z obszaru LGD.  

 

Bazy teleadresowe 

( - ) Brak konkretnych danych teleadresowych w analizowanym obszarze. 
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Produkty turystyczne 

( - ) Brak. 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak 

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( - ) Baza wielotematyczna skupiona wokół miast.  

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( + ) Możliwość współtworzenia treści przez internautów (miejsca, mapa, wydarzenia). Ocena wpisów przez 
internautów. 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( + ) Serwis w dużej mierze oparty na podejściu społecznościowym – współtworzony przez internautów. 

Bardzo mało aktywny profil facebook: https://www.facebook.com/Miasteriowicze  

Możliwość zalogowania przez facebook. 

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak. 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak. 

 

Podsumowanie 

Społecznościowa baza ciekawych miejsc i wydarzeń skupiona wokół miast. Bardzo mała ilość treści z obszaru LGD. 
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»  www.superturystyka.pl 

 

      

Informacja o stronie 

Ogólnopolska baza ofert noclegowych. 

 

Ogólny odbiór strony 

( - ) Odbiór przyjemny. Strona o przyjemnym układzie treści, przejrzysta. 

Składa się z szeregu ofert, a których każda jest ułożona w podstronę o przyjaznej subdomenie (nierzadko 
funkcjonują jako oficjalne strony podmiotów). 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja opiera się na wyszukiwarce i skojarzeniach (pobliskie miejscowości, linki do kategorii). 

Wyszukiwanie na podstawie krainy, miejscowości, województwa oraz opcji dodatkowych (rodzaj obiektu, 
parametry, cena itp.) 

Brak kryteriów wyszukiwania powiatami. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Ogólnopolska baza noclegowa. Każda podstrona składa się na przejrzystą ofertę zawierającą: opis obiektu,  
położenie, opis pokoi/ceny, gastronomia, dodatki i usługi, opinię, mapę dojazdu. Możliwość umieszczenia 
systemu rezerwacji. 

Zawartość bazy wg kryteriów wyszukiwania: 

- kraina „Dolina Kwidzyńska” – 63 

- miasto „Kwidzyn” – 35 
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- miasto „Prabuty” – 9 

- kraina „Dolina Dolnej Wisły” - 121 

- kraina „Pojezierze Iławskie” - 407 

 

Bazy teleadresowe 

( + ) Baza noclegowa 

 

Produkty turystyczne 

( - ) Brak. 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak 

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( + ) Bogata baza danych zawierająca przydatne treści 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( + ) Możliwość umieszczania ogłoszeń typu „szukam noclegu” 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Brak 

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak. 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak. 

 

Podsumowanie 

Strona należy do firmy Meteor.  

Przedstawione dane zawarte są również w powiązanych serwisach prowadzonych przez tą firmę: meteor-turystyka.pl, 
meteor24.pl, e-meteor.pl, emeteor.pl. 
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»  www.eholiday.pl 

 

      

Informacja o stronie 

Ogólnopolska baza ofert noclegowych. 

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Odbiór przyjemny. Strona o przyjemnym nowoczesnym układzie treści, przejrzysta. 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja opiera się na wyszukiwarce oraz na podstawie mapy. 

Wyszukiwanie na podstawie  miejscowości, regionu (brak listy)  oraz rodzaju obiektu. Ponadto możliwość 
wyboru wg dodatkowych kryteriów. 

Brak kryteriów wyszukiwania powiatami. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( + ) Ogólnopolska baza noclegowa. Każda oferta zawiera: informacje teleadresowe,  informacje o obiekcie, galerię, 
mapę, oceny. Możliwość dodania systemu rezerwacji online. 

Zawartość bazy wg kryteriów wyszukiwania: 

- szukanie na mapie – okrąg 20 km obejmujący powiat – 55 

- region „Dolina Kwidzyńska” – 13 

- miasto „Kwidzyn” (Kwidzyn i okolica) – 40 

- miasto „Prabuty” (Prabuty i okolica) – 13 
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- region „Dolina Dolnej Wisły” - 31 

- region „Pojezierze Iławskie” - 291 

 

Bazy teleadresowe 

( + ) Baza noclegowa 

 

Produkty turystyczne 

( - ) Brak. 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak 

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( + ) Bogata baza danych zawierająca przydatne treści 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( + ) Możliwość dodawania noclegów bezpłatnie. System opinii i oceny obiektów. 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( - ) Brak 

 

Obcojęzyczność 

( - ) Tylko ograniczona ilość elementów stałych i nawigacyjnych. 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak. 

 

Podsumowanie 

Użyteczna baza danych noclegowych. 

Serwis grupy eholiday, powiązany z treściowo z bazą naweekend.pl. 
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»  www.e-turysta.pl 

 

      

Informacja o stronie 

Ogólnopolska baza ofert noclegowych. 

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Odbiór przyjemny. Strona o przyjemnym nowoczesnym układzie treści, przejrzysta. Ciekawe rozwiązania 
techniczne pomagające w zaplanowaniu miejsca pobytu. 

Prezentacja wyników wyszukiwania na mapie. 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja opiera się na wyszukiwarce (region, miejscowość, rodzaj obiektu, cena) oraz na kategoriach obiektu 
w połączeniu z obszarem (las, jezioro, morze, góry itp.). Do wyszukiwania można dołączyć dodatkowe opcje. 

W wynikach wyszukiwania można szukać także w okolicy miejsca określając w km obszar. 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( + ) Ogólnopolska baza noclegowa. Każda oferta zawiera: informacje teleadresowe,  informacje o obiekcie, galerię, 
mapę, oceny. Możliwość dodania systemu rezerwacji online. 

Zawartość bazy wg kryteriów wyszukiwania: 

- region „Dolina Kwidzyńska” – 14 

- miasto „Kwidzyn” – 15 (okolica – domyślnie 20 km + 21) 

- miasto „Prabuty” – 2 (okolica – domyślnie 20 km + 29) 
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Bazy teleadresowe 

( + ) Baza noclegowa 

 

Produkty turystyczne 

( - ) Brak. 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak 

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( + ) Bogata baza danych zawierająca przydatne treści 

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( + ) System ocen i komentarzy. 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( + ) Aktywny i popularny profil w facebook: https://www.facebook.com/eturysta 

Strona Google+: https://plus.google.com/107855050389854855455/posts  

 

Obcojęzyczność 

( - ) Brak 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak. 

 

Podsumowanie 

Użyteczna baza danych noclegowych. Ciekawie rozwiązany sposób pomocy wyszukiwania.  
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»  www.nocowanie.pl 

 

      

Informacja o stronie 

Baza ofert noclegowych z Polski oraz kilku krajów europejskich.  

 

Ogólny odbiór strony 

( + ) Odbiór przyjemny. Strona o przyjemnym nowoczesnym układzie treści, przejrzysta. 

Mało przyjazny sposób prezentacji wyników wyszukiwania. Reklamy. 

 

Łatwość obsługi 

( + ) Nawigacja opiera się na wyszukiwarce. Wyszukiwanie na podstawie miejscowości lub regionu oraz rodzaju 
obiektu, daty pobytu i ilości osób. Mała ilość haseł związanych z regionami 

 

Zawartość treści turystycznych i sposób ich prezentacji 

( - ) Ogólnopolska baza noclegowa. Każda oferta zawiera: opis, zdjęcia, opinie, mapę, cennik, noclegi w okolicy. 

Zawartość bazy wg kryteriów wyszukiwania: 

- miasto „Kwidzyn” – 10 

- miasto „Prabuty” – 3  

 

Bazy teleadresowe 

( + ) Baza noclegowa 

 

 Wizerunek turystyczny powiatu kwidzyńskiego na podstawie analizy stron internetowych i social media   [ZAŁĄCZNIK – ANALIZA STRON] 



Strona 74 z 94 

 

Produkty turystyczne 

( - ) Brak. 

 

Możliwość pobrania plików użytkowych 

( - ) Brak 

 

Praktyczność informacji dla turysty 

( + ) Informacje przydatne, jednak w porównaniu z analogicznymi serwisami mała ilość danych dotycząca obszaru 
powiatu.  

 

Elementy interaktywne związane z turystyką 

( + ) System opinii i oceny obiektów. Ogłoszenia „szukam noclegu”, forum turystyczne. 

 

Powiązanie z mediami społecznościowymi 

( + ) Aktywny i popularny profil na facebook: https://www.facebook.com/Nocowanie  

 

Obcojęzyczność 

( - ) Tylko ograniczona ilość elementów stałych i nawigacyjnych. 

 

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych 

( - ) Brak. 

 

Podsumowanie 

Duża baza noclegowa o charakterze ponadkrajowym, Mała ilość danych o obiektach w okolicach Kwidzyna. 
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»  www.tv-kwidzyn.pl 

 

Informacja o stronie 

Strona internetowa TV Kwidzyn. Serwis informacyjny przeznaczony dla mieszkańców, zawierający informacje nt. wydarzeń 
w mieście. Serwis zawiera ciekawe cykle reportaży o historii i atrakcjach lokalnych, jednakże brak tu nakierowania na 
turystykę (brak w menu hasła turystyka). 

Jest to niewykorzystane potencjalne narzędzie promocji obszaru i praktycznej informacji turystycznej realizowanej poprzez 
produkcję filmów skierowanych na turystów. 

Fan page w serwisie facebook: https://www.facebook.com/pages/TV-Kwidzyn/339388789501170  

 

 

»  www.ventus.pttk-kwidzyn.pl 

 

Informacja o stronie 

Strona internetowa klub rowerowego z siedzibą w Kwidzynie, obejmujący swoim działaniem obszar powiatu. 

Potencjalne i intuicyjne źródło ciekawych materiałów dla turysty rowerowego. Jednak jest to wyłącznie strona o organizacji, 
znaleźć tu można także relacje z odbytych rajdów/wycieczek oraz zaproszenia na imprezy organizowane przez klub, bądx w 
których klubowicze biorą udział. 

Fan page w serwisie facebook: https://www.facebook.com/KlubTurystykiRowerowejPttkVentus  
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»  www.gokkwidzyn.pl 

 

Informacja o stronie 

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie. 

Działalność GOK nie jest związana z promocją i rozwojem turystyki, na stronie internetowej nie zaprezentowano treści 
skierowanych dla turysty. 

 

 

 

»  www.zamkigotyckie.org.pl 

 

Informacja o stronie 

Strona Szlaku Zamków Gotyckich (produkt ogólnopolski). 

Strona przedstawia informacje na temat zamków w Kwidzynie i Prabutach. Informacje wyłącznie tematyczne, praktyczne 
dla turysty zainteresowanego zwiedzaniem danych obiektów. 

W okresie analizy strona w trakcie modernizacji. 
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»  SOCIAL MEDIA 
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»  Prabuty.pl 

 

Adres 

 
Fan page w serwisie facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Prabutypl/134348720001249 

 

Informacja o profilu 

Fan page - serwis informacyjny miasta i gminy Prabuty. 

 

Charakter treści 

Profil związany z wydarzeniami w gminie. Nie nastawiony na turystykę, niemniej pojawiają się materiały w postaci 
zaproszeń na wydarzenia, czy skan folderu. 

 

Aktywność  

( - ) Obecnie brak aktywności. Ostatni wpis sprzed 6 miesięcy (10 maja 2013). Wcześniej wpisy pojawiały się co 
najmniej raz w miesiącu. 

 

Interakcja z użytkownikami 

( - ) Brak 

 

Liczba polubień: 183 

 

Okres funkcjonowania: Od 3 listopada 2011. 

 

Podsumowanie 

Profil przestał być aktywnie prowadzony w maju 2010. Niewielka liczba polubień, bardzo niska interakcja. 
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»  Prabuckie Centrum Kultury i Sportu 

 

Adres 

 
Fan page w serwisie facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Prabuckie-Centrum-Kultury-i-Sportu/212173182191917  

 

Informacja o profilu 

Fan page Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. 

 

Charakter treści 

Profil ściśle związany z prezentacją działalności i wydarzeń centrum kultury. Przewijają się treści turystyczne jako część 
działalności. 

 

Aktywność  

( + ) Profil aktywny – kilka wpisów tygodniowo. 

 

Interakcja z użytkownikami 

( - ) Niska. 

 

Liczba polubień: 926 

 

Okres funkcjonowania: Od 6 grudnia 2011. 

 

Podsumowanie 

Profil przestał być aktywnie prowadzony w maju 2010. Niewielka liczba polubień, bardzo niska interakcja. 
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»  Prabuckie Centrum Kultury i Sportu 

 

Adres 

 
Kanał w serwisie YouTube: 
https://www.facebook.com/pages/Prabuckie-Centrum-Kultury-i-Sportu/212173182191917  

 

Informacja o profilu 

Kanał Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. 

 

Charakter treści 

Treść kulturalna. 

 

Aktywność  

( - ) Publikacja 2 filmów. 

 

Interakcja z użytkownikami 

( - ) Brak. 

 

Liczba wyświetleń: 1268 

 

Okres funkcjonowania: Od 20 marca 2012. 

 

Podsumowanie 

Profil w zasadzie nieaktywny (ostatnia aktywność sprzed 5 miesięcy, poprzednia sprzed roku.  
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»  Kwidzyn NaszeMiasto.pl 

 

Adres 

 
Fan page w serwisie facebook: 
https://www.facebook.com/KwidzynNM  

 

Informacja o profilu 

Fan page serwisu kwidzyn.naszemiasto.pl. 

 

Charakter treści 

Profil serwisu informacyjnego. Treści informacyjne. 

 

Aktywność  

( + ) Profil w miarę aktywny – w każdym tygodniu pojawiają się wpisy (w różnej ilości). 

 

Interakcja z użytkownikami 

( + ) Aktywne komentarze, udostępnienia, polubienia treści. 

 

Liczba polubień: 2965 

 

Okres funkcjonowania: Od 15 lutego 2011. 

 

Podsumowanie 

Profil aktywnie prowadzony. Treści popularne. 
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»  Prabuty NaszeMiasto.pl 

 

Adres 

 
Fan page w serwisie facebook: 
https://www.facebook.com/PrabutyNM 

 

Informacja o profilu 

Fan page serwisu prabuty.naszemiasto.pl. 

 

Charakter treści 

Profil serwisu informacyjnego. Treści informacyjne. 

 

Aktywność  

( + ) Profil w miarę aktywny – w każdym tygodniu pojawiają się wpisy (w różnej ilości). 

 

Interakcja z użytkownikami 

( - ) Niska. 

 

Liczba polubień: 239 

 

Okres funkcjonowania: Od 27 lipca 2011. 

 

Podsumowanie 

Profil aktywnie prowadzony. Niewielka liczba polubień, co przekłada się na niską interakcję z użytkownikami. 

  

 Wizerunek turystyczny powiatu kwidzyńskiego na podstawie analizy stron internetowych i social media   [ZAŁĄCZNIK – ANALIZA STRON] 

https://www.facebook.com/PrabutyNM


Strona 83 z 94 

 

»  Prabuty.pl 

 

Adres 

 
Fan page w serwisie facebook: 
https://www.facebook.com/prabuty  

 

Informacja o profilu 

Fan page serwisu Prabuty.com - Miejskiego Serwisu Internetowy Miasta i Gminy Prabuty 

 

Charakter treści 

Profil serwisu informacyjnego. Treści informacyjne. 

 

Aktywność  

( - ) Aktywność mało regularna, momentami kilka wpisów w miesiącu, innym razem brak wpisów. 

 

Interakcja z użytkownikami 

( - ) Niska. 

 

Liczba polubień: 450 

 

Okres funkcjonowania: Od 5 listopada 2010. 

 

Podsumowanie 

Profil prowadzony z różną aktywnością. Relatywnie wysoka ilość polubień. 
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»  PrabutyCity 

 

Adres 

 
Kanał w serwisie YouTube: 
http://www.youtube.com/user/PrabutyCity  

 

Informacja o profilu 

Kanał prywatny. 

 

Charakter treści 

Lokalna. Udostępnienie treści sportowej. 

 

Aktywność  

( - ) Aktywność wyłącznie w listopadzie 2009.  

Brak. Publikacja 3 filmów. 2 udostępnienia. 

 

Interakcja z użytkownikami 

( - ) Brak. 

 

Liczba wyświetleń: 18 643 

 

Okres funkcjonowania: Od 16 listopada 2009. 

 

Podsumowanie 

Profil prywatny. Nieaktywny.  
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»  Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa 

 

Adres 

 
Fan page w serwisie facebook: 
https://www.facebook.com/ekoinicjatywa  

 

Informacja o profilu 

Fan page stowarzyszenia ekologicznego. 

 

Charakter treści 

Profil związany z bieżącą działalnością stowarzyszenia. Również treści ekologiczne (zgodnie z profilem). 

 

Aktywność  

( + ) Aktywność adekwatna do profilu zawartości. 

 

Interakcja z użytkownikami 

( - ) Niska. 

 

Liczba polubień: 312 

 

Okres funkcjonowania: Od 12 listopada 2010. 

  

Podsumowanie 

Profil skierowany do osób współpracujących i związanych z tematyką ekologiczną. Powiązana ze stroną www. 
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»  Leśniczówka pod Akacją 

 

Adres 

 
Fan page w serwisie facebook: 
https://www.facebook.com/pod.akacja  

 

Informacja o profilu 

Fan page gospodarstwa agroturystycznego. 

 

Charakter treści 

Profil z treścią przyrodniczą, fotografią oraz z wydarzeniami w gospodarstwie. 

 

Aktywność  

( - ) Aktywność niska i nieregularna. 

 

Interakcja z użytkownikami 

( - ) Niska. 

 

Liczba polubień: 137 

 

Okres funkcjonowania: Od 18 lipca 2012. 

  

Podsumowanie 

Lekki profil skierowany do potencjalnych klientów (oferta) i znajomych. Profesjonalny adres fan page. Brak strony www. 
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»  Obszar PLGD w GOOGLE 
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»  www.google.com 

 

Informacja o stronie 

Google jest obecnie najpopularniejszą wyszukiwarką internetową na świecie. Zestaw usług, które firma oferuje dodatkowo i 
najczęściej nieodpłatnie, czyni ją jednym z podstawowych narzędzi inetrnetowych. 

System Android, produkcji Google, jest najpopularniejszym systemem operacyjnym instalowanym na smartfonach i 
tabletach, dzięki czemu stale zwiększa się ilość użytkowników. 

 

Wyszukiwarka 

Wyszukiwarka jest podstawowym narzędziem internetowym. Google posiada wysoko zaawansowane narzędzie 
wyszukiwania powiązane (m.in. opatentowany PageRank) i innymi usługami (mapa, Google+, Zdjęcia), dzięki analizie historii 
wyszukiwania i usługom lokalizacyjnym pozwala na wyszukiwanie najbardziej dopasowanej treści dla użytkownika. 

Poniżej przedstawiono standardowe zapytania do wyszukiwarki wraz z najpopularniejszymi wynikami.  

• Kwidzyn + turystyka 

• Kwidzyn + noclegi 

• Kwidzyn + atrakcje turystyczne 

• Kwidzyn + warto zobaczyć 

• Kwidzyn + szlaki turystyczne 

• Szlaki rowerowe okolice Kwidzyna 

• Kwidzyn + turystyka aktywna 

• Prabuty + atrakcje 

• Kwidzyn + zwiedzanie 

• Powiśle + szlaki rowerowe 

 

W podczas przygotowywania strategii marketingowej z wykorzystaniem marketingu elektronicznego warto skorzystać z 
narzędzi Google Analitycs, które zbierają m.in. szczegółowe dane na temat najczęściej wpisywanych słów kluczowych w 
połączeniu z wynikami wyszukiwania.  

Badanie takie wymaga współpracy administratorów stron, poprzez wklejenie kodu autoryzacyjnego w źródło strony. 

Przeprowadzenie badań w sezonie 2014 pozwoliłoby na przygotowanie koncepcji promocyjnej oraz optymalizację 
zawartości stron www na sezon 2015. 
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Poniżej przykładowe strony wyników zapytania. 
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Mapy Google 

Mapy Google obejmują swym zakresem cały świat. Posiadają również warstwę zdjęć satelitarnych. Są bardzo szeroko 
wykorzystywane społecznościowo, w tym: 

-  można na nich nanosić własne treści w postaci lokalizacji punktów (firmy, obiekty), opisy, również z wykorzystaniem na 
własnej stronie www; 

-  szlaki turystyczne (również na bazie śladów gpx, istnieje możliwość generowania hipsogramu – profilu wysokościowego 
przebiegu szlaku/trasy); 

- ponadto służą to profesjonalnego panowania trasy podróży ; 

- istnieje możliwość dodawania zdjęć do określonych punktów wraz z opisem; 

- lokalizacje na mapie powiązane są ze zdjęciami Street View, Google+, Zdjęciami, wyszukiwarką i innymi usługami. 

Część opcji wymaga posiadania konta Google. 
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Street View 

Street View to funkcja Google Maps polegająca na wyświetlaniu panoramy 360 stopni w „widoku z ulicy”. Jest realizowana 
przez mobilne pojazdy z kamerami (głównie samochody, ale i trójkołowe rowery, wózki, skutery). Usługa ciągle rozwijana o 
zasięgu ogólnoświatowym.  

Obejmuje prawie cały obszar PLGD. 

Może być wykorzystywana do promocji miejsc, prezentacji zabytków. 

 

Obszar, z którego dostępne są widoki Street View. 
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Google+ 

To stosunkowo nowy serwis społecznościowy dostępnych dla wszystkich użytkowników Google, w jego skład weszły Zdjęcia 
(dawniej usługa Picassa). Jest w pewnym sensie konkurencją dla facebooka, jednak o innym charakterze. Mimo mniejszej 
obecnie popularności jest narzędziem o bardzo dużych możliwościach, o czym świadczy powiązanie z innymi popularnymi 
usługami Google oraz najpopularniejszym w smartfonach i tabletach z systemem operacyjnym Android  

 

 

YouTube 

Społecznościowy serwis należący do Google , który umożliwia bezpłatne umieszczanie i oglądanie filmów. Opublikowane 
filmu można łączyć z innymi usługami Google, a także umieszczać na własnej stronie www. Najpopularniejszy tego typu 
produkt. 

 

Podsumowanie 

Internauci korzystający w usług Google znajdą kompleksową informację na temat obszaru PLGD.  

Hasła w wyszukiwarce poprzez lokalizacje powiązane są z mapami Google, co powoduje, iż szukając noclegów internauta 
często dostaje wyniki wyszukiwania również w postaci mapy. Mapy Google pozwalają zaplanować trasę wyjazdu oraz 
zwiedzanie danego obszaru. Ponadto cały obszar można obserwować dzięki Street View, które jest bardzo nowoczesnym i 
ciekawym narzędziem wspierającym turystykę. 

Warto pamiętać, iż większość danych w Google opiera się na systemach automatycznego gromadzenia danych przez Google 
oraz na zasadzie społeczniściowego udostępniania i powiązania danych. 
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