
Szczegóły dotyczące obsługi
modułu Last Minute 

Portal dzięki 
udostępnieniu modułu 

Last minute 
daje dodatkową 

możliwość promowania 
wolnych terminów 
w Państwa lokalu, 

na organizację przyjęć 
weselnych i innych.
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Gdzie widoczne są Oferty Last Minute?

Oferty promowania 
najbliższych wolnych 

terminów na organizację 
przyjęć, wyświetlają się

na głównej stronie portalu 
oraz w listach 

z województwa i miasta, 
jak też w Państwa 

wizytówce. 

1. Widok strona główna.

2. Widok 
w listach 
z województwa 
i miasta.

3. Widok terminu w wizytówce.
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3a. Widok opisu oferty.



Jak dodać ofertę Last Minute?

Za pomocą przycisku                            na górnym pasku 
strony głównej serwisu, przechodzimy do strony DLA 
WŁAŚCICIELI LOKALI, która służy do zalogowania się w 
Panelu  Administracyjnym. 
Mogą tu Państwo między innymi dodać oferty Last  Minute z 
wyprzedzeniem na pół roku. 
Dostęp do logowania w Panelu Administracyjnym został  
wysłany na Państwa adres e-mail, podany podczas rejestracji 
lokalu. Można też przywrócić hasło do logowania podając 
wspomniany adres e-mail i klikając w „przywróć hasło”.

Logując się do Panelu Last Minute za pomocą 
otrzymanego na adres e-mail hasła i loginu, mogą 
Państwo dodawać ilość ofert zgodną z ilością 
zakupionych punktów.
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Zakup punktów

Dodawanie ofert



Jakie są dostępne Pakiety punktów Last Minute?

Proponujemy trzy dogodne pakiety:
Pakiet 1 – 20 punktów - wartość 123 zł brutto (1 punkt - 5 zł netto)
Pakiet 2 – 40 punktów - wartość 196,80 zł brutto (1 punkt - 4 zł netto)
Pakiet 3 – 60 punktów - wartość 221,40 zł brutto (1 punkt - 3 zł netto)

Jak można zakupić punkty Last Minute?

Punkty nabywamy kontaktując się z redakcją portalu lub za pomocą 
dostępnej w Panelu Last Minute opcji "Kup punkty”. 

Dokonując  wyboru  pakietu  oraz  opłacając  określoną kwotę na 
konto: 
PekaoSA   o/BB 62  1240  1170  1111  0010  2951  9348,  po 
przyznaniu  punktów przez opiekuna wpisu,  mogą  już  Państwo 
przystąpić do dodawania Ofert Last Minute.
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Alicja Orszulik
+48 601 162 229
+48 (33) 47 030 47
alicja.orszulik@lokale-wesele.pl

Jak uzyskać więcej informacji?
W tym celu zapraszamy do kontaktu 
z naszym konsultantem, w formie 
elektronicznej redakcja@lokale-wesele.pl 
lub w formie telefonicznej.
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