O nas
Firma ekajaki.pl - działa na rynku usług turystycznych od 2005 roku. Jesteśmy firmą rodzinną. Swoją działalność
prowadzi głównie jako organizator spływów kajakowych oraz imprez około kajakowych. Od samego początku
postawiliśmy na wysoką jakość oferowanych usług. Firma zakupiła nowoczesny sprzęt polietylenowy dzięki,
któremu można było zbudować bardzo szeroką ofertę spływów od odcinków bardzo łatwych, dla początkujących
po odcinki o charakterze górskim dla bardzo doświadczonych kajakarzy. Kajaki polietylenowe dają możliwość
eksplorowania szlaków kajakowych do tej pory niedostępnych dla kajaków starszego typu. Lokalizacja siedziby w
samym centrum krainy pomorskich szlaków kajakowych dała możliwość zbudowania bardzo konkurencyjnej
oferty cenowej. W naszym największym zainteresowaniu znalazły się bardzo popularne szlaki takie jak Wda i
Brda, ale najbardziej zależało nam na popularyzacji szlaków bardzo atrakcyjnych turystycznie, ale mało znanych
w kraju i zagranicą: Słupi, Łupawy, Wieprzy i ich dopływów. Stworzyliśmy bardzo innowacyjną stronę internetową
www.ekajaki.pl, na której pojawiły się nasze autorskie opisy szlaków kajakowych rzek o których nikt do tej pory
nie pisał, praktyczne porady dla początkujących, filmy z różnych odcinków, interaktywne mapy i to czym
przełamujemy stereotypy czyli spływy zimowe ! Jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy pakiety produktowe dla
spływów jednodniowych (cena, zakres usługi, stopień trudności). Ponad 20 najbardziej atrakcyjnych spływów
jednodniowych znalazło duże uznanie wśród naszych klientów. Co roku zwiększaliśmy ilość kajaków.

ekajaki.pl w liczbach
ponad 200 topowych kajaków polietylenowych
ponad 10 000 km spłyniętych po rzekach Pomorza (pomierzone, opisane)
3 wersje językowe naszego serwisu (polski, niemiecki, angielski)
3000 km spławnych szlaków kajakowych obsługiwanych przez ekajaki.pl
1 : Tyle złotych kosztuje udział w splywie zimowym
360 : Tyle dni w roku pływamy
1 000 : Tyle metrów długości mają razem nasze wiosła
26 000 : Tyle kilowatów energii produkują elektrownie Wodne Słupi, Łupawy, Wieprzy i Raduni
100 000 : Tyle mamy miejsc w kajakach przez cały rok
300 000 : Tyle razy nasze filmy zostały wyświetlone
1 000 000 : Tyle razy wyświetlono nasze strony w 2014 roku

