Misja strony

Strona zadebiutowa?a publicznie w sieci 1 grudnia 2010r. ale dopiero kilka miesi?cy pó?niej zosta?a zindeksowana i stale odwiedzana.
Pocz?tkowym celem strony by?a prezentacja oraz reklama naszej górskiej wyprawy. Pierwszy projekt witryny przedstawia? w zasadzie tylko
profile nas samych, naszych patronów, sponsorów oraz tych wszystkich potrzebnych wyprawie rzeczy. Strona w pierwszej wersji by?a do??
uboga i nie odbiega?a ró?norodno?ci? od podobnych stron, ró?nych innych wypraw promowanych w Internecie. Dalsze plany rozwoju pojawi?y
si? w trakcie jej dzia?ania i stopniowego zdobywania popularno?ci.
Poprzez ró?ne akcje marketingowe i dobre ?ród?a informacji stopniowo stali?my si? stale odwiedzanym portalem b?d?cym w szczególnym
obszarze zainteresowania innych ekip chc?cych równie? zdoby? Elbrus w 2011-2012r. Ju? wtedy kto? poszukuj?cy informacji o Elbrusie trafia?
na nasz? stron? jako rzeczowe ?ród?o informacji nie tylko o ówczesnej, trudnej sytuacji na Kaukazie, ale móg? równie? przeczyta? o tym czym
jest Elbrus, jak mo?na go zdoby? oraz ?ci?gn?? kilka u?ytecznych rzeczy.

Po powrocie z wyprawy witryna zosta?a przebudowana i zoptymalizowana, aby kto? poszukuj?cy rzeczowych informacji móg? szybciej je
znale??. Rozpocz?? si? równie? proces jej powolnej przemiany z ma?ej strony jednej wyprawy do najbardziej rzeczowej stronie o Elbrusie w
polskim internecie. Chcia?em od pocz?tku, ?eby nie by?a to tylko kolejna strona jakiej? wyprawy, na kolejny szczyt. Strony takie charakteryzuje
zazwyczaj krótki cykl ?ycia. Pojawiaj? si?, rozwijaj? si? coraz bardziej zyskuj?c na wygl?dzie i tre?ci a? do punktu kulminacyjnego czyli
wyprawy, kiedy to portal jest w szczytowej formie. Strona jest wtedy wykorzystywana jako medium przekazu i punkt informacyjny dla wszystkich
zainteresowanych poczynaniami wyprawy. Po powrocie zwykle publikowana jest na niej jeszcze jaka? relacja, info o pokazie czy galerii zdj??,
po czym strona cichnie, zostaje osierocona i w ko?cu nie-op?acona zostaje skasowana z serwera oraz z wyszukiwarek. By?em fanem i
?wiadkiem rozwoju kilku takich witryn i ?a?uj?, ?e znik?y. Niejednokrotnie by?y to ciekawe i do?? warto?ciowe projekty.
Nie chc? ?eby elbrusexpedition podzieli? ten los, tym bardziej, ?e w internecie brakuje witryny na której mo?na by przeczyta? od A do Z czym
jest Elbrus, jak go zdoby? oraz jak si? przygotowa?. Strona jest przede wszystkim nastawiona na praktyczne informacje, bo ?mia?o mo?na
za?o?y?, ?e je?li kto? szuka szczegó?owych danych o Elbrusie, to najpewniej robi to z zamiarem jego zdobycia. Chcieliby?my, ?eby nasza
strona wyró?nia?a si? nie tylko bogat?, zebran? z ró?nych ?róde? zawarto?ci?, ale prze wszystkim by?a zbiorem informacji praktycznych.
Witryna ca?? sw? tre?ci? i uk?adem odpowiada na pytanie JAK pojecha? na Elbrus i z pewno?ci? b?dzie pomocna ludziom planuj?cym
podobn? wypraw?.

Drugim celem strony jest popularyzowanie zdobytej przez nas wiedzy o górach, oraz wyprawach, które ju? wspólnie zorganizowali?my. W
Internecie niejednokrotnie mo?na napotka? strony o tematyce górskiej, lub te? o jednym konkretnym szczycie. Trafiaj? si? bardzo warto?ciowe
materia?y, jednak du?a cz??? z nich jest stara, nieaktualizowana i/lub niekompletna, oraz cz?sto bardzo uboga w istotn? z punktu planowania
wyjazdu tre??.

W ko?cu ostatnim naszym celem jest zrzeszanie ludzi o podobnych celach i popularyzowanie alpinizmu, alpinizmu podziemnego oraz
podró?owania na w?asn? r?k?, nie tylko z biurem podró?y. W realizacji tego celu pomagaj? nam nasi patroni medialni oraz nasz partner
- Starogardzki Klub Taternictwa Jaskiniowego.
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