Daglige nyheder og informationer
om Polen på dansk…

polennu.dk kan du finde på www, Facebook, Twitter, Android, iPhone og flere andre platforme. Foto: Martin Bager, polennu.dk.

polennu.dk er danskernes foretrukne medie, når det gælder
nyheder og informationer om Polen.
polennu.dk er verdens første uafhængig bilaterale medie, og
har siden 2008 bragt daglige nyheder om Polen og polakkerne til
danskerne på dansk.
polennu.dk citeres ofte af andre danske medier, og er det eneste
danske medie, der har medarbejdere i Polen permanent.
polennu.dk blev etableret med støtte fra Polens
Udenrigsministerium og Polens ambassade i København, og er i dag
finansieret af bannersalg, sponsorater, nethandel, tilskud og andre
aktiviteter.
polennu.dk havde i 2012 i gennemsnit 1,43 millioner visninger
om måneden eksklusiv visninger på Facebook, Twitter, iPhone og
Android. Danmarks befolkning er på 5,5 millioner mennesker.

Emner
• Polen
• Business
• Turisme
• Kultur
• Uddannelse
• Sport
• Politik
• Danmark/Polen

Indhold
• Daglige nyheder fra Polen
• Database om Polen
• Vejrudsigter fra alle byer
• Film og tv om Polen
• On-line fodbold resultater
• Online kurs på polske zloty
• Blogs og debatindlæg
• Billedgallerier fra Polen

..det er et unikt projekt, der hjælper med at
promovere Polen overfor danskere...

... det er svært at finde en lignende troværdig
hjemmeside om Polen på et fremmed sprog,
noget sted i verden..

Jacek Wocikowski, lederen af handelsafdeling,
Polens ambassade i Danmark

Artikel af journalist, Sylwia Skostad, Polens
første netportal - wp.pl, 16. maj 2011

..polennu.dk skaber et godt image for Polen
overfor alle danskere….

… og i øvrigt, så har ambassaden god erfaring
med polennu.dk…

Malgorzata Hudyma, Nordisk chef, Polens
Turist Organisation (PTO)

Thomas Østrup Møller, Danmarks ambassadør i
Polen 2010 – 2012

Wp.pl

Læs hvad wp.pl, Polens første netmedie, skrev om
danske polennu.dk. wp.pl er Polens femte største portal.
Se http://polennu.dk/polennudk-paa-foerste-webportal

Webshop

polennu.com er en webshop med bøger, CD’er, DVD’er, flag,
souvenirs og andre spændende ting fra eller om Polen på dansk.
Shoppen er godkendt og e-handelsmærket, og man kan trygt
bruge de fleste danske og internationale kreditkort.

Polens historie

I samarbejde med den polske ambassade i København og Polens
Turistorganisation PTO, driver polennu.dk websiten solidarnosc.dk,
der handler om Solidarnosc, Lech Walesa strejkerne i Gdansk i
1980 og meget andet i den polske historie.

