Link to Poland
Wizytówka Polski w świecie

Ile razy miałeś możliwość zaprezentowania Polski, a
nie wiedziałeś, dokąd odesłać swojego rozmówcę? Teraz
nie będziesz miał z tym problemu. Link to Poland to nowy,
żywy, dynamiczny, interaktywny, a przede wszystkim
pozytywny Portal, skierowany do Polaków i Polonii na
świecie, ale także do obcokrajowców zainteresowanych
Polską.
Jak powstał Link to Poland?
Zakres i skala migracji ostatnich lat powoduje, że Polonia
zarówno nowa, jak i dotychczas istniejąca na świecie, wymaga interaktywnego portalu do wymiany doświadczeń
i prezentacji dobrych praktyk w wielu dziedzinach oraz
do wzajemnej integracji. Na chwilę obecną nie ma innego
sposobu jak odwiedzanie stron internetowych poszczególnych organizacji w poszukiwaniu informacji. Na całym
świecie istnieją różnorodne organizacje
zrzeszające Polaków (związki, fundacje
i stowarzyszenia - oświatowe, naukowe, kulturalne i wiele innych) i jedyną
możliwością by znaleźć informacje o ich
działaniach jest godzinne przeglądanie
elementów wyszukiwarki. Portal Link to
Poland ma charakter apolityczny i areligijny oraz jest łatwym i szybkim kompendium wiedzy o
Polsce i Polakach.
Co zawiera Portal?
Link to Poland prezentuje osiągnięcia i dokonania Polaków pracujących i działających poza granicami kraju.
Jest bogatym źródłem informacji i artykułów tematycznych prezentujących globalny punkt widzenia na sprawy
polskie. Rozpowszechnia wiedzę o Polsce i Polakach
żyjących na całym świecie w dziesięciu działach tematycz
nych: Biznes, Nauka, Kultura, Dzieci, Młodzież, Studenci,
Migracja, Turystyka, Styl życia, Projekty oraz prezentuje
wydarzenia z udziałem Polaków w zakładce Events.
Jaki jest cel Portalu?
Celem nadrzędnym portalu jest rozpowszechnianie
wiedzy o Polsce i Polakach na świecie. Zespol Link to Poland w porozumieniu z uznanymi ekspertami dokłada
wszelkich starań by Polska i Polacy byli zaprezentowani
w pozytywnym świetle. Zbiera a następnie szybkim rozpowszechniania informacje w sposób rzetelny, interak-
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tywny i nowoczesny. Zamierza ściśle współpracować z
ambasadami polskimi na świecie by razem upowszechniać
będzie wiedzę o polskiej kulturze i tradycji przez informacje na temat działalności Polaków i Polonii, prezentacje stowarzyszeń, wystaw, wykładów, koncertów i
innych ciekawych imprez odbywających się na świecie z
udziałem Polaków. Pośrednimi celami tworzonego Portalu są budowanie więzi między Polakami mieszkającymi
poza granicami kraju oraz przełamanie stereotypów
związanych z wizerunkiem Polski i Polaków na świecie.
Portal pomoże w nawiązywaniu kontaktów mogących
zaowocować przyszłą współpracą międzynarodową oraz
umożliwi wymianę doświadczeń w dziesięciu opisanych
powyżej działach tematycznych.
Portal pod dobrymi skrzydłami
Były prezydent Lech Wałęsa objął Patronat Honorowy nad powstającym Portalem.
Opiekę merytoryczną sprawuje Pani Barbara Borys-Damięcka - Przewodnicząca
Kapituły Konkursu Polak Roku 2012 w Holandii, założycielka TV Polonia. Uroczyste
otwarcie portalu nastąpiło dnia 17 listopada 2012 roku w czasie Gali Finałowej Konkursu Wybory Polaka Roku w Holandii. Telewizja Polonia
patronuje medialnie powstałemu portalowi.
Miejsce dla Polonii holenderskiej
Podobnie jak i wszyscy Polacy mieszkający na całym
świecie, także i tu w Holandii mają możliwość zaprezentowania podejmowanych inicjatyw. Już dzisiaj na portalu
można przeczytać o świetnie znanych przedsięwzięciach
takich jak: Wybory Polaka Roku, Forum Polskiego Biznesu
w Niderlandach czy Wybory Miss Beneluxu.
Zapraszamy do współpracy!
W sprawie współpracy i
szczegółowych
informacji
odnośnie projektu, prosimy o
kontakt z pomysłodawcą Portalu - Mariuszem Soltanifarem,
foto obok.
email: mariusz.soltanifar@linktopoland.com
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