Dr Piotr Daniszewski
Dyrektor
Wolińskiego Parku
Narodowego
Szanowny Panie Dyrektorze,

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Pana do współuczestnictwa w Programie pn. „Międzyzdrojska Karta Mieszkańca”,
który chcemy wdrażać od marca 2021 roku. Karta Mieszkańca jest wyczekiwaną inicjatywą przez lokalną społeczność
w Gminie Międzyzdroje.
Program kierowany jest do mieszkańców naszej gminy, którzy tutaj płacą swoje podatki, tutaj też korzystają ze
wszystkich usług. Karta Mieszkańca będzie więc dla nich mocnym argumentem aby korzystać z nich na preferencyjnych
warunkach. Celem Programu jest poprawa warunków życia mieszkańców, promowanie korzystania z bogactwa natury
i różnorodności usług, a przede wszystkim umacniania poczucia tożsamości lokalnej, zwiększenie dostępności
i zachęcenie do udziału w miejskich wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, wsparcie lokalnych
przedsiębiorców poprzez możliwość ich reklamowania w zamian za oferowane na rzecz mieszkańców rabaty oraz
zachęcanie do osiedlania się w naszej gminie.
Zachęcam Pana do zostania Partnerem Programu. W zamian oferujemy korzyści, w postaci:
•

kreowania atrakcyjnego wizerunku Partnera poprzez uzyskanie miana „Partner Przyjazny Mieszkańcom Gminy
Międzyzdroje”;
logo Partnera wraz z linkiem odsyłającym do strony internetowej firmy/hotelu/sklepu/ zakładu/ instytucji będą
umieszczone na stronie gminy www.karta.miedzyzdroje.pl;
ekspozycja danych Partnera w Katalogu zniżek;
systematyczne umieszczanie informacji o Partnerze w materiałach informacyjnych i promocyjnych
dedykowanych karcie mieszkańca;
szansy na zwiększenie rozpoznawalności i wzrost zainteresowania ofertą Partnera;
współkreowania atrakcyjnego wizerunku Gminy Międzyzdroje;
prestiż i możliwość budowanie długofalowych relacji z klientami.

•
•
•
•
•
•

Z pewnością udział w naszym Programie zwiększy zaufanie mieszkańców naszej gminy do Pańskiej firmy czy
oferowanych usług, będzie szansą na większą rozpoznawalność jako „Partnera Przyjaznego Mieszkańcom Gminy
Międzyzdroje” i spowoduje wzrost zainteresowania ofertą firmy.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przystąpienie do Programu, w którym mieszkańcy gminy będą mogli
korzystać z ulg i zniżek z oferty Państwa firmy, bez względu na to czy jest to duża firma, zakład usługowy, hotel, czy
mały rodzinny biznes. Serdecznie zachęcam do współpracy i zapraszam do bezpośredniego kontaktu, tak, abyśmy mogli
wspólnie zaoferować mieszkańcom Gminy Międzyzdroje ciekawą propozycję ulg i zniżek a Partnerom wzmocnienie
pozycji na lokalnym rynku.
We wszystkich kwestiach dotyczących Programu można kontaktować się również z pracownikami Referatu Promocji,
Kultury i Turystki Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. Osoby kontaktowe to:
•

Jadwiga Bober, tel.798 129 494, lub 91 32 75 668;
e-mail: um_jadwigabober@miedzyzdroje.pl

•

Anetta Czyżak, tel. 609 519 590 lub 91 32 75 654,
e-mail: anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl

Licząc na Pana przychylność i otwartość, pozostaję z szacunkiem,
Mateusz Bobek

Burmistrz Międzyzdrojów

Międzyzdroje, dnia 18 stycznia 2021 r.

