
 



Czym jest reklama tekstowa?
Reklamy tekstowe to forma komunikacji marketingowej, której mogą używać reklamodawcy, by promować swoje
produkty i usługi w sieci Google.

Gdzie wyświetlają się reklamy tekstowe?
Takie reklamy mogą wyświetlać się na stronach wyników wyszukiwania Google i w całej sieci Google, która
obejmuje sieć wyszukiwania, partnerów w sieci wyszukiwania oraz sieć reklamową. Reklamy tekstowe mogą
wyglądać inaczej w sieci reklamowej lub na urządzeniach mobilnych.



Czym jest program Google Ads Grants?

Google Ad Grants zapewnia organizacjom non-pro�t możliwość bezpłatnego publikowania
reklam o wartości do 10 000 dol. miesięcznie na stronach wyników wyszukiwania w
wyszukiwarce Google.



Warunki przystąpienia do programu Google Ad Grants:

NON PROFIT — organizacja musi być zarejestrowana jako
organizacja charytatywna,

WWW — posiadać wysokiej jakości stronę internetową,

KONTO GOOGLE — niezbędne do podjęcia aktywności.



Jak uzyskać Google AD Grants?

Dostęp do swojego konta możesz uzyskać przez platformę Google Ads. 

Kwali�kacja do programu TechSoup Polska 

Złożenie wniosku do Google o status organizacji non-pro�t

Aktywacja Google Ad Grants (Zaloguj się w Google for Nonpro�ts, kliknij
„Aktywne usługi”, a następnie „Rozpocznij” w sekcji Google Ad Grants,
kliknij link do formularza.)



Warunki wejścia do programu/ograniczenia

Kwali�kacja do programu TechSoup Polska 

Działalność komercyjna jest zabroniona

Ograniczona liczba reklam w witrynie

Witryna wysokiej jakości



Wymagania dotyczące witryny



Wymagania dotyczące
działalności komercyjnej



Ograniczona liczba reklam w witrynie

Reklamy muszą odpowiadać misji organizacji

Systemy partnerskie

AdSense

System udostępniający przestrzeń naszej strony na powierzchnię reklamową

Program partnerski, zwany również programem a�liacyjnym, to wirtualne miejsce w sieci, które umożliwia
partnerską współpracę reklamodawców z wydawcami w modelu cost per sale (prowizja od sprzedaży) lub
cost per lead (stała stawka za dostarczenie określonej akcji). Np. Allegro Polecam, Travellead itp.



10 000 dolarów miesięcznie

Tylko reklamy tekstowe

Budżet dzienny "rozwija się"

Działania bez limitu czasowego

Budżet dzienny to 330 dolarów, nie przechodzi na następny okres!

Kampania grantowa nie umożliwia innego typu reklam niż Kampania w sieci
wyszukiwania (tekstowa).

Dzielny limit środków nie wydaje się od razu, najczęściej dopiero po kilku miesiącach
możemy wydać pełne 10 000 dolarów.

Ad Grants pozwala na nielimitowane czasowo reklamy.



Słowa kluczowe

- Słowa kluczowe, które są pojedynczym wyrazem (pomijając słowa określające Twoją markę, znane nazwy
problemów zdrowotnych oraz inne, wskazane na dedykowanej liście). Wyrazy z myślnikami, kropkami lub
znakami specjalnymi nie są uznawane za jednowyrazowe słowa kluczowe.

- Zbyt ogólne słowa kluczowe są niedozwolone np. „polecane seriale”, „darmowe apki”, „książki”, „newsy
wrocław"

- Słowa kluczowe z wynikiem jakości na poziomie 1 lub 2 są niedozwolone

Dozwolone słowa kluczowe to na przykład: „muzeum Wrocław”, „aplikacje do nauki resuscytacji” lub „�lmy
YouTube do nauki języka szwedzkiego”



Inne niezbędne cechy kampanii:

- kierowanie geogra�czne zgodne z działaniem organizacji (przydatność dla szukającego)

- Konto musi w każdym miesiącu osiągnąć współczynnik klikalności (CTR) na poziomie co najmniej 5%

- Konto musi mieć co najmniej dwie reklamy na grupę

- Konto musi mieć co najmniej dwie grupy reklam na kampanię

- Konto musi mieć co najmniej dwa rozszerzenia reklamy z linkami do podstron



Limitu budżetu
 

Jaki jest limit budżetu?
Wszystkie konta Google Ad Grants podlegają ograniczeniu miesięcznego budżetu do 10 tys. USD, co równa się dziennemu
budżetowi w wysokości 329 USD.

- google.com

Jaki jest limit stawki?
Maksymalna stawka w przypadku ręcznego określania stawek i większości typów automatycznych to 2,00 USD. Wyjątkiem
są strategie bazujące na konwersji: Maksymalizuj liczbę konwersji, Docelowy CPA i Docelowy ROAS. W tych strategiach
stawki są wyznaczane automatycznie z uwzględnieniem Twoich celów konwersji i mogą przekroczyć 2,00 USD, jeśli
dopuszczają to cele konta. Aby skorzystać z tych strategii w Ad Grants, śledzenie konwersji musi być zgodne z zasadami,
dokładnie odzwierciedlać cele konta i nie może być liczbą wyświetleń na często odwiedzanej stronie.

- google.com

W przypadku strony dolnyslask.travel tylko angielskojęzyczna kampania ma ustawione cele konwersji ponieważ
czasami śr. koszt kliknięcia (av.CPC) przekracza 2 USD. Aby temu przeciwdziałać mody�kujemy kampanie np. poprzez
wyłączanie i włączanie słów kluczowych, zmianie nagłówków i tekstów reklam oraz treści i struktury stron
internetowych, na które odsyła reklama. 



Przykładowe reklamy tekstowe dla strony dolnylslask.travel

Wyszukiwane słowa kluczowe

Tekst reklamy 1

Tekst reklamy 2

Rozszerzenia reklamy

Po wpisaniu wyszukiwanego słowa kluczowego algorytm google analizuje treść, godzinę zapytania, używane
urządzenie (komórka, komputer, tablet), język przeglądarki i lokalizację, w której się znajdujemy.

Nagłówek 1

Nagłówek 2



Przykładowe reklamy tekstowe dla strony dolnyslask.travel

Po wpisaniu wyszukiwanego słowa kluczowego algorytm Google analizuje treść, godzinę zapytania, używane
urządzenie (komórka, komputer, tablet), język przeglądarki i lokalizację, w której się znajdujemy. Algorytm
odpowiada również za wyświetlanie gra�ki reklamowej i rozszerzeń.



Przykładowe reklamy tekstowe dla strony dolnyslask.travel

Algorytm Google wyświetla reklamy również u dołu strony lub na kolejnych stronach wyszukiwania — w zależności
od wcześniej wymienionych czynników



Przykładowe reklamy tekstowe dla strony dolnyslask.travel



Przykładowe reklamy tekstowe dla strony dolnyslask.travel



Przykładowe reklamy tekstowe dla strony dolnyslask.travel



Przykładowe reklamy tekstowe dla strony dolnyslask.travel



Przykładowe reklamy tekstowe dla strony dolnyslask.travel



Przykładowe reklamy tekstowe dla strony dolnyslask.travel



Przykładowe reklamy tekstowe dla strony dolnyslask.travel



 Właściwe dopasowanie słów kluczowych do reklamowanego miejsca jest ważne. Kolejkowo jest do znalezienia jako
"kolejkowo wrocław" albo "dla dzieci we wrocławiu" ale wpisanie "pociągi turystyka", "atrakcja turystyczna w
SkyTower", "miejsce dla dzieci we wrocławiu" nie spowoduje wyświetlenia reklamy.



Kliknięcia

196 003
 11,622.7%

1 sty 2022 - 31 gru 2022 ▼

Wyświetlenia

1 125 941
 8,679.3%

CTR

17,4%
 33.5%

Kliknięcia, wyświetlenia reklam i współczynnik
klikalności (CTR)

 

Sumaryczny

$96 271,20
 2,373.5%

Średni koszt kliknięcia

$0,49
 -78.9%

Koszt wszystkich reklam

  Dane domyślne
Kliknij, aby wybrać dane

▼

Podstawowe statystyki wszystkich reklam tekstowych dla konta
Dolnośląska Organizacja Turystyczna

1 $ = 4,40 PLN (4.01.2022)

96,26 tys. $ ~ 423,59 tys. zł



1 sty 2022 - 31 gru 2022 ▼

Kampania Kliknięcia CTR Śr. CPC

1. Dolnośląskie Gminy i Miasta 61 900 19,13% $0,49

2. Zamki i pałace - pol 39 608 20,81% $0,29

3. Search-polska-1 28 260 13,45% $0,55

4. Tajemnice - pol 13 869 25,46% $0,31

5. Regiony Dolnego Śląska - pol 12 455 18,56% $0,54

6. Search-angielska 6 117 13,76% $1,81

7. Ferie 2022 - polska 2 655 12,93% $1,01

8. Uzdrowiska, Sanatoria, Spa - … 2 536 9,92% $0,5

▼

1 - 72 / 72 < >

computers mobile devices with full browsers tablets with full browsers

33,2%

65,7%

Kliknięcia Koszt

computers mobile devices with full browsers tablets with full browsers

28,4%

70%

Podział na urządzenia odbiorców reklam

Najpopularniejsze Kampanie
wg. Kliknięć, CTR (%osób które kliknęły po zobaczeniu reklamy) oraz średniej ceny za kliknięcie

 

  Dane domyślne
Kliknij, aby wybrać dane

▼

Grupa reklam Kliknięcia CTR Śr. Kosz. Kl… Koszt

1. Grupa blog Dolina Baryc… 13 52% $1,24 $16,13

2. Grupa reklam aktywnie K… 1 50% $1,95 $1,95

3. Gmina Kowary 252 43,83% $0,12 $29,11

4. Gmina Miejska Głogów 408 42,99% $0,2 $80,98

5. Gmina Miejska Bolesławi… 688 42,52% $0,26 $179,65

6. Gmina Syców 5 41,67% $0,2 $1

7. Gmina Milicz 365 41,29% $0,22 $81,31

8. Gmina Oborniki Śląskie 94 40,87% $0,28 $26,5

▼

1 - 212 / 212 < >

żółty - komputery
niebieski - komórki
czerwony - tablety
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  Dane domyślne
Kliknij, aby wybrać dane

▼

Koszt Średni koszt kliknięcia
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Pojedyncze kliknięcie jest wyceniane nie według stałych stawek, ale w oparciu o automatyczny system licytacji, uwzględniający
zainteresowanie konkurencją. Stąd też stawki za frazę różnią się w zależności od tego, jak bardzo jest ona popularna. Mogą też
zmieniać się nie tylko w zależności od dnia tygodnia, ale nawet godzin, w których reklama jest wyświetlana. 
Wykres obrazuje "uczenie się" algorytmów Google dla dolnyslask.travel. Pierwsze miesiące to czas tworzenia poszczególnych
kampanii/grup reklam. Wówczas algorytm Google wykorzystywał środki na reklamy angielskojęzyczne, które są droższe niż te
kierowane na rynek polski, w języku polskim. W miarę tworzenia kolejnych polskojęzycznych reklam skierowanych na rynek
polski kampania skierowana na zagranicę traciła skuteczność. Wpływ na spadek liczby wyświetleń miały również działania
podejmowane przez pracownika, których zadaniem było dostosowanie do wymagań programu Google Ad Grants i ograniczenie
reklam "przepalających budżet". Pod koniec kwietnia udało się uzyskać stałe 100% wykorzystanie budżetu (329 dol./dziennie).

Koszt całkowity i średni koszt kliknięcia



Kliknięcia

1 sty 25 sty 18 lut 14 mar 7 kwi 1 maj 25 maj 18 cze 12 lip 5 sie 29 sie 22 wrz 16 paź 9 lis 3 gru 27 gru
0

200

400

600

800

1 tys.

1,2 tys.

1,4 tys.

Ferie

Wakacje

Majówka

Targi Tour
Salon

Poznań

Dodawanie alternatywnych wersji reklam oraz optymalizacji słów kluczowych to proces ciągły. Dodatkowo wewnętrzny algorytm Google
odpowiada za dopasowanie ilości wyświetleń do zapytań użytkowników i za czasem poprawia skuteczność. Dodatkowym czynnikiem
zwiększania skuteczności jest sezonowość wyszukań w internecie - wpływ sezonu wysokiego. 
Wykres obrazuje sumę kliknięć we wszystkie reklamy na koncie Google Ads Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Stawka za 1 kliknięcie
spada wraz z popularnością danej frazy przez co ~329 $ przekłada się na na 300-1250 kliknięć/dziennie w zależności od pory roku.

Zakres: 1 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

11 listopada

Suma kliknięć w reklamy w ujęciu rocznym



Koszt

$15 681,98
Koszt

$11 975,05

1 sty 2022 - 31 gru 2022 ▼

Kliknięcia

28,3 tys.
 6,293.7%

Kliknięcia

6,4 tys.
 423.6%

Koszt

$879,64
Kliknięcia

307,0
 nie dotyczy

Eksperymentalna kampania 
24 lis 2022 – 8 sty 2023
Stan na 03.01.22:
Poprawa skuteczności 7%

https://dolnyslask.travel/
https://dolnyslask.travel/?lang=en


Koszt

$3 129,97
Koszt

$1 804,73
Koszt

$346,69
Koszt

$157,94
Koszt

$418,98

Koszt

$105,17
Koszt

$170,44
Koszt

$278,70
Koszt

$48,88
Koszt

$664,80

Koszt

$297,55
Koszt

$21,70
Koszt

$69,72
Koszt

$46,56
Koszt

$431,37

Koszt

$76,20
Koszt

$122,98

1 sty 2022 - 31 gru 2022 ▼

Koszt

$3 577,64
Koszt

$11 640,70

Suma
(strona Ogólna Zamki + poszczególne
obiekty)

Kliknięcia

11,5 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

7,4 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

2 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

646
 nie dotyczy

Kliknięcia

2 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

473
 nie dotyczy

Kliknięcia

812
 nie dotyczy

Kliknięcia

1 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

175
 nie dotyczy

Kliknięcia

3 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

946
 nie dotyczy

Kliknięcia

77
 nie dotyczy

Kliknięcia

205
 nie dotyczy

Kliknięcia

129
 nie dotyczy

Kliknięcia

2 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

291
 nie dotyczy

Kliknięcia

457
 nie dotyczy

Kliknięcia

39,6 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

3,7 tys.
 nie dotyczy

Koszt

$44,67
Kliknięcia

141
 nie dotyczy

Koszt

$121,70
Kliknięcia

526
 nie dotyczy

Koszt

$225,78
Kliknięcia

1 tys.
 nie dotyczy

https://dolnyslask.travel/zobacz/zamki
https://dolnyslask.travel/zamek-ksiaz/
https://dolnyslask.travel/zamek-czocha/
https://dolnyslask.travel/zamek-grodno
https://dolnyslask.travel/zamek-lesnica
https://dolnyslask.travel/zamek-grodziec
https://dolnyslask.travel/zamek-kliczkow
https://dolnyslask.travel/zamek-olesnica/
https://dolnyslask.travel/zamek-sarny
https://dolnyslask.travel/zamek-topacz
https://dolnyslask.travel/palac-kamieniec
https://dolnyslask.travel/palac-krobielowice
https://dolnyslask.travel/palac-pakoszow
https://dolnyslask.travel/zamek-miedzylesie
https://dolnyslask.travel/zamek-wlen-lenno
https://dolnyslask.travel/zamek-roztoka
https://dolnyslask.travel/uroczysko-siedmiu-stawow-luxury-hotel
https://dolnyslask.travel/palac-w-kamiencu-zabkowickim-2
https://dolnyslask.travel/palac-staniszow
https://dolnyslask.travel/palac-lomnica
https://dolnyslask.travel/zamek-bolkow


Koszt

$847,65
Koszt

$1 578,45
Koszt

$346,69
Koszt

$537,43
Koszt

$327,39

Koszt

$187,68
Koszt

$85,66
Koszt

$91,44
Koszt

$43,69
Koszt

$4,15

1 sty 2022 - 31 gru 2022 ▼

Koszt

$198,60

Koszt

$4 332,14

Suma:
(strona Tajemnice + poszczególne
obiekty)

Kliknięcia

3,9 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

2,1 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

2 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

2 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

1 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

788
 nie dotyczy

Kliknięcia

440
 nie dotyczy

Kliknięcia

352
 nie dotyczy

Kliknięcia

152
 nie dotyczy

Kliknięcia

5
 nie dotyczy

Kliknięcia

13,9 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

462,0
 nie dotyczy

https://dolnyslask.travel/zobacz/zamki
https://dolnyslask.travel/zamek-czocha/
https://dolnyslask.travel/zamek-grodno
https://dolnyslask.travel/zamek-lesnica
https://dolnyslask.travel/zamek-grodziec
https://dolnyslask.travel/zamek-kliczkow
https://dolnyslask.travel/zamek-olesnica/
https://dolnyslask.travel/zamek-sarny
https://dolnyslask.travel/palac-kamieniec
https://dolnyslask.travel/palac-krobielowice


Koszt

$4 863,64
Koszt

$3 444,68
Koszt

$7 264,62
Koszt

$1 630,25
Koszt

$3 242,76

Koszt

$1 817,52
Koszt

$877,75
Koszt

$2 078,38
Koszt

$242,17
Koszt

$1 345,09

Koszt

$566,97
Koszt

$738,72
Koszt

$320,37
Koszt

$213,22
Koszt

$236,86

Koszt

$81,31
Koszt

$189,98

1 sty 2022 - 31 gru 2022 ▼

Koszt

$80,98
Koszt

$179,65
Koszt

$92,52

Kliknięcia

14,6 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

7,4 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

8,4 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

6,4 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

3,7 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

3 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

3 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

2 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

946
 nie dotyczy

Kliknięcia

1 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

2 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

979
 nie dotyczy

Kliknięcia

1 tys.
 nie dotyczy

Kliknięcia

859
 nie dotyczy

Kliknięcia

910
 nie dotyczy

Kliknięcia

365
 nie dotyczy

Kliknięcia

614
 nie dotyczy

Kliknięcia

408
 nie dotyczy

Kliknięcia

688
 nie dotyczy

Kliknięcia

444
 nie dotyczy

https://dolnyslask.travel/zobacz/wroclaw
https://dolnyslask.travel/karpacz
https://dolnyslask.travel/szklarska-poreba
https://dolnyslask.travel/kudowa-zdroj/
https://dolnyslask.travel/polanica-zdroj
https://dolnyslask.travel/jelenia-gora
https://dolnyslask.travel/ladek-zdroj
https://dolnyslask.travel/walbrzych
https://dolnyslask.travel/kamieniec-zabkowicki
https://dolnyslask.travel/klodzko-3
https://dolnyslask.travel/duszniki-zdroj
https://dolnyslask.travel/bystrzyca-klodzka
https://dolnyslask.travel/gmina-stronie-slaskie
https://dolnyslask.travel/kamienna-gora/
https://dolnyslask.travel/zabkowice-slaskie-2
https://dolnyslask.travel/milicz
https://dolnyslask.travel/lwowek-slaski
https://dolnyslask.travel/glogow
https://dolnyslask.travel/boleslawiec
https://dolnyslask.travel/gmina-zloty-stok
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Gmina Środa Śląska

Województwo Dolnośląskie

Gmina Gryfów Śląski

Gmina Złotoryja

Gmina Miasto Świdnica

Gmina Miejska Zgorzelec

Gmina Oleśnica

Powiat Kłodzki

Gmina Kąty Wrocławskie

Gmina Bardo

Powiat Dzierżoniów

Gmina Kowary

Gmina Oborniki Śląskie

Gmina Podgórzyn

Gmina Wleń

Gmina Mirsk

Gmina Wołów

Gmina Szczawno-Zdrój

Gmina Jawor

Gmina Ziębice

Dolnośląskie Gminy i Miasta

Koszt Kliknięcia

$81,06 242

$72,71 200

$72,17 258

$66,48 386

$65,42 185

$59,71 180

$52,77 173

$48,06 76

$44,2 148

$35,11 120

$29,55 106

$29,11 252

$26,5 94

$18,98 78

$15,99 64

$13,87 82

$12,85 44

$8,17 11

$7,13 25

$6,96 36

Kampania / Koszt / Kliknięcia

Grupa reklam

Gmina Twardogóra

Powiat Karkonoski

Powiat Lwówecki

Gmina Węgliniec

Chojnów

Gmina Prusice

Gmina Syców

Gmina Grębocice

Gmina Krośnice

Gmina Miejska Oława

Gmina Sulików

Głuszyca

Powiat Wrocławski

Dolnośląskie Gminy i Miasta

Koszt Kliknięcia

$6,9 8

$3,36 8

$2,83 8

$2,36 6

$2,26 6

$1,1 8

$1 5

$0 0

$0 0

$0 0

$0 0

$0 0

$0 0

Kampania / Koszt / Kliknięcia

Grupa reklam
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Regiony Dolnego
Śląska

Koszt

$1 777,48
Kliknięcia

2 tys.
 nie dotyczy

Dolina Baryczy
dolnyslask.travel/dolina-

baryczy/

Koszt

$1 646,46
Kliknięcia

2 tys.
 nie dotyczy

Ziemia
Wałbrzyska

dolnyslask.travel/ziemia-
walbrzyska/

Koszt

$1 485,38
Kliknięcia

5,8 tys.
 nie dotyczy

Góry Sowie
dolnyslask.travel/gory-sowie/

Koszt

$120,43
Kliknięcia

403
 nie dotyczy

Masyw Ślęży
dolnyslask.travel/regiony/ma

syw-slezy/ 

Koszt

$944,03
Kliknięcia

799
 nie dotyczy

Karkonosze i
Izery

dolnyslask.travel/karkonosze
-i-izery/

Koszt

$1,00
Kliknięcia

6
 nie dotyczy

Dolina Odry
dolnyslask.travel/regiony/doli

na-odry/

Koszt

$8,92
Kliknięcia

35
 nie dotyczy

Nysa, Kwisa,
Bóbr

dolnyslask.travel/regiony/nys
a-kwisa-bobr/ 

Koszt

$185,93
Kliknięcia

559
 nie dotyczy

Pogórze
Kaczawskie

dolnyslask.travel/pogorze-
kaczawskie

Koszt

$22,93
Kliknięcia

70
 nie dotyczy

Wzgórza
Trzebnickie

dolnyslask.travel/wzgorza-
trzebnickie/ 

Koszt

$420,12
Klik n ięc ia

369
 n ie  dotyc zy

Ziemia Kłodzka
dolnyslask.travel/ziemia-

klodzka/

Koszt

$6 708,00
Kliknięcia

12,5 tys.
 nie dotyczy

W sumie:

Koszt

$95,32
Kliknięcia

279
 nie dotyczy

Bory
Dolnośląskie
dolnyslask.travel/bory-

dolnoslaskie/ 

http://dolnyslask.travel/dolina-baryczy/
http://dolnyslask.travel/ziemia-walbrzyska/
http://dolnyslask.travel/gory-sowie/
http://dolnyslask.travel/regiony/masyw-slezy/
http://dolnyslask.travel/karkonosze-i-izery/
http://dolnyslask.travel/regiony/dolina-odry/
http://dolnyslask.travel/regiony/nysa-kwisa-bobr/
http://dolnyslask.travel/pogorze-kaczawskie
http://dolnyslask.travel/wzgorza-trzebnickie/
http://dolnyslask.travel/ziemia-klodzka/
http://dolnyslask.travel/bory-dolnoslaskie/
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Hydropolis

Organizacje

Kolejkowo

Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Stawy Milickie

Wieża Książęca w Siedlęcinie

Karkonoskie Tajemnice

Ceramika bolesławiecka

Visitor Centre - Hala Stulecia

Siruwia Mała Japonia

GoJump Park Trampolin Wrocław

Warzone

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Katamarany Rejsy

Muzeum Porcelany

KulturInsel

JumpWorld Park Trampolin Wrocław

Ski-Raft spływy Ławica

Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu

Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszyc…

Dawna Kopalnia Nowa Ruda

Aqua Zdrój

Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju

Koszt Kliknięcia

$668,57 2 211

$573,23 1 259

$533,45 2 135

$357,77 1 526

$315,22 935

$312,87 308

$297,24 843

$271,01 293

$257,6 905

$243,73 1 083

$210,28 688

$206,18 563

$194,83 531

$180,98 511

$149,76 505

$149,2 381

$142,22 396

$141,88 523

$131,96 236

$98,65 219

$96,11 456

$89,97 243

$88,7 180

Kampania

Huta Szkła Kryształowego „Julia”

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Villa Polanica

Karczma Rzym Wrocław

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

Hotel Niemcza

Bukowy Park

Western City

Hard Rock Cafe Wrocław

Gospoda Kruszyna

Biathlon Hotel

Pierniki Wrocławskie

MovieGate

Akademia Kuraszków

Ornamental Farm

Libero

Ferie 2023 - polska

Hotel Europeum

Hotel Tumski i Barka Tumska

Niemcza Spa

Projekt Arado

Walentynki 2023

Zoo Wrocław

Koszt Kliknięcia

$73,2 253

$41,74 130

$37,51 53

$34,31 103

$27,61 70

$22,93 63

$22,29 25

$19,87 69

$14,95 29

$10,99 20

$10,78 18

$7,58 18

$7,32 28

$6,29 24

$5,59 16

$0,74 5

$0 0

$0 0

$0 0

$0 0

$0 0

$0 0

$0 0

Kampania
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Inne promowane
strony

Koszt

$1 247,14
Kliknięcia

2 tys.
 nie dotyczy

Na narty
dolnyslask.travel/na-narty 

Koszt

$1 457,59
Kliknięcia

2,2 tys.
 nie dotyczy

W góry
dolnyslask.travel/aktywnie/w

-gory/ 

Koszt

$1 321,95
Kliknięcia

2,2 tys.
 nie dotyczy

Rodzinnie
dolnyslask.travel/rodzinnie/

Koszt

$454,17
Kliknięcia

797
 nie dotyczy

Aktywnie
dolnyslask.travel/aktywnie/

Koszt

$17,27
Kliknięcia

49
 nie dotyczy

Kultura
https://dolnyslask.travel/kult

ura/

Koszt

$2 687,50
Kliknięcia

2,7 tys.
 nie dotyczy

Ferie 2022
dolnyslask.travel/ferie-2022-

na-dolnym-slasku/ 

Koszt

$752,02
Kliknięcia

2,1 tys.
 nie dotyczy

Wydarzenia
Imprezy

dolnyslask.travel/imprezy/

Koszt

$9 196,25
Kliknięcia

14,9 tys.
 nie dotyczy

W sumie:

Koszt

$1 258,61
Kliknięcia

3 tys.
 nie dotyczy

Uzdrowiska
dolnyslask.travel/zobacz/uzd

rowiska/

Koszt

$156,31
Kliknięcia

126,0
 nie dotyczy

dolnyslaskrower
em.pl

dolnyslaskrowerem.pl 

Koszt

$7,27
Kliknięcia

14,0
 nie dotyczy

Warsztaty na
Dolnym Śląsku
dolnyslask.travel/warsztaty 

Koszt

$86,94
Kliknięcia

259,0
 nie dotyczy

Wieże
widokowe

dolnyslask.travel/imprezy/

http://dolnyslask.travel/na-narty
http://dolnyslask.travel/aktywnie/w-gory/
http://dolnyslask.travel/rodzinnie/
http://dolnyslask.travel/aktywnie/
https://dolnyslask.travel/kultura/
http://dolnyslask.travel/ferie-2022-na-dolnym-slasku/
http://dolnyslask.travel/imprezy/
http://dolnyslask.travel/zobacz/uzdrowiska/
http://dolnyslaskrowerem.pl/
https://dolnyslask.travel/warsztaty/
http://dolnyslask.travel/imprezy/


  Dane domyślne
Kliknij, aby wybrać dane

▼ 1 sty 2022 - 31 gru 2022 ▼

Skróty klawiszowe Dane do Mapy ©2023 Warunki korzystania z programu

Kliknięcia 1 36 448

Mapa odbiorców reklam tekstowych google dla 
dolnyslask.travel

https://maps.google.com/maps?ll=21.053721,25.504964&z=2&t=m&hl=pl&gl=PL&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/pl_PL/help/terms_maps.html
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