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Serwis Polacy.com już działa!

20 lipca 2009 roku wystartował nowy portal społecz-

nościowy – www.Polacy.com. Portal jest skierowany

głównie do polskich użytkowników Internetu, a jego

ideą jest jednoczenie Polaków rozsianych po całym

świecie i ułatwianie im wzajemnych kontaktów, także

zawodowych.  

W serwisie istnieje możliwość m.in. umieszczania zdjęć

i dzielenia się nimi z rodziną i przyjaciółmi, publikowania au-

torskich prac takich jak artykuły i aktualności oraz emitowania

ogłoszeń. W porównaniu do wiodących serwisów społecz-

nościowych portal Polacy.com oferuje szereg nowatorskich

rozwiązań takich jak np. udostępnianie zdjęć tylko wybranym

osobom czy możliwość wypowiadania się na forum publicz-

nym. Ta druga opcja dotyczy nie tylko bieżących wydarzeń

politycznych, społecznych czy religijnych związanych z Pol-

ską i Polonią, ale także wydarzeń ważnych tylko dla

piszącego. Na portalu można także znaleźć linki do wybra-

nych polskich stacji radiowych i telewizyjnych.

Największą nowością, jaką oferuje portal Polacy.com, jest

tworzenie wizytówek firmy oraz możliwość zamieszczenia

w bazie danych serwisu nie tylko jej informacji teleadreso-

wych, ale także pełnej oferty handlowej. Użytkownikowi

zostaje nadany unikalny  adres internetowy (np.: polska-

fryzjerka.polacy.com, jrpartners.polacy.com), który może

pełnić rolę oficjalnej strony www danego przedsiębiorstwa.

Portal nie jest głównie przedsięwzięciem komercyjnym,

stąd ta, oraz pozostałe usługi, są całkowicie bezpłatne. Tym

niemniej w serwisie pojawią się elementy reklamowe. Uzys-

kane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na jego

bieżącą obsługę oraz rozwój. Modyfikacje funkcjonalności

serwisu będą dokonywane na podstawie zgłoszeń i sugestii

jego użytkowników.   

Treść portalu w dużym stopniu odzwierciedla świato-

pogląd jego użytkowników, jednak moderowanie wypowie-

dzi ma zapobiec pojawianiu się w nim informacji społecznie

nieakceptowanych, obraźliwych i wulgarnych. Strona pro-

wadzona jest przez kilku moderatorów, jednak wraz ze

zwiększaniem się liczby artykułów ich liczba będzie sukce-

sywnie wzrastać. 

Do 18 sierpnia 2009 portal odwiedziło ponad 6,9 tysiąca

internautów z 61 krajów świata (Europa, Azja, Afryka, Ame-

ryka Południowa, Ameryka Północna, Australia) i 168 miast

w Polsce. Do tego czasu zarejestrowało się już 477 użyt-

kowników. Informacja o starcie serwisu obiegła już polo-

nijne fora internetowe, rozpoczęła się także szeroka akcja

reklamowa portalu. 

Marek Biela
założyciel serwisu Polacy.com: 

„Domena Polacy.com została zarejestrowana
przeszło 11 lat temu. Przez wszystkie te lata,
z dala od rodzinnego kraju, zastanawiałem się
w jaki sposób mogę ją wykorzystać. Przełom
nastąpił w ubiegłym roku, w którym „stuknęło” mi
24 lata na emigracji, z czego 23 spędziłem w USA.
Uświadomiłem sobie, że czuję się Polakiem
związanym z polską społecznością, językiem,
tradycją. Wyliczyłem więc sobie to wszystko, co
wpływa na moje życie na emigracji i doszedłem do
wniosku, że przyszła pora działać. Stąd pomysł na
serwis Polacy.com, który ma ułatwiać życie Pola-
kom, zarówno tym mieszkającym w Polsce,
jak i tym przebywającym na emigracji w różnych
zakątkach świata na wszystkich kontynentach
i w jakiś sposób zbliżyć nas Polaków do siebie.
Chcemy pomagać w kontaktach z rodziną i przyja-
ciółmi, odnajdywaniu starych znajomych i pozna-
waniu nowych.

Na portalu można zamieścić na przykład recen-
zję ostatnio obejrzanego przez nas filmu czy wy-
stawić cenzurkę miejscu, w którym spędziliśmy
wakacje. Użytkownik serwisu wybierający się na tą
produkcje czy do miejsca, które już dane było nam
odwiedzić, „na odległość” będzie mógł sobie wyro-
bić o nim zdanie.

Wielu rodaków prowadzi własne firmy lub po
prostu ma określone umiejętności i chce pomagać
tym, którzy mają określone problemy czy potrzeby.
Polacy.com mają być źródłem informacji dla obu
stron i ułatwiać wzajemny kontakt. W naszym
serwisie można znaleźć informację o firmach oraz
o osobach prywatnych, które chcą i mogą pomóc
rozwiązać każdy problem, dorabiając sobie,
a jednocześnie oszczędzając na usłudze klientowi,
któremu pomagają. Osoby zainteresowane
korzystaniem z portalu reagują na informację
o całkowitym braku opłat w sposób entuzjastyczny.
Ludzie nie mogą uwierzyć, że nawet wizytówki firm
– czyli tak jakby katalog firm, w którym można
umieszczać zdjęcia jak też wszystkie informacje
o firmie, działalności, ofercie oraz dane teleadre-
sowe – można umieszczać tu całkowicie za darmo!”


