JEDNA STRONA WIELU PASJI – MAMYCEL.PL
Istnieje pewne miejsce, gdzie gromadzą się ludzie z różnymi talentami i pasjami, gdzie każdy może
rozwijać swoje zainteresowania i dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi, gdzie można znaleźć
inspirację i odnaleźć swoją drogą. Takim miejscem jest przepełniony pasjami portal społecznościowy
mamycel.pl, który powstał 20 sierpnia 2011 roku dzięki grupie pasjonatów na czele z właścicielką, a
zarazem redaktor naczelną – Beatą Marszałek.
Droga do otwarcia serwisu nie była łatwa. Wiele miesięcy pracy i przygotowań zajęło zanim pierwsi
użytkownicy mogli zapoznać się z nowym portalem.
Obecnie serwis mamycel.pl każdego dnia zdobywa nowych użytkowników, a zarazem nowych
pasjonatów. Każdy kto tylko zechce zalogować się na stronie dostaje dostęp do wielu funkcji, jakie
zostały specjalnie dla niego stworzone.
Własny profil, możliwość tworzenia albumów, artykułów, sprzedawania własnych wyrobów, pisania
ogłoszeń, czy też brania udziału w konkursach to tylko nie liczne z opcji, jakie udostępnia każdemu
użytkownikowi ten serwis.
Strona Mamycel.pl to jednak nie tylko szansa na zaprezentowanie swojej osoby i swojej pasji ale
również miejsce, gdzie masz okazję zmienić coś w swoim życiu i rozpocząć nową drogę, dzięki
dostępie do ofert firm szkoleniowych i instytucji kulturalnych.
Jeżeli posiadasz swoją firmę, możesz ją tutaj zareklamować, a co jeśli nie masz swojego biznesu?
Może właśnie dzięki tej stronie znajdziesz ludzi, z którymi uda Ci się wspólnie otworzyć firmę.
Wiele możliwości, wiele inspiracji i masa różnych pasji, ale kto tak właściwie może zostać
użytkownikiem, a zarazem częścią społeczności portalu mamycel.pl?
Aby odpowiedzieć na to pytanie wystarczy jedno słowo – KAŻDY.
Uczniowie, studenci, rodzice, seniorzy, single, osoby pracujące i niepracujące, czy osoby
niepełnosprawne. Każdy niezależnie od wykształcenia, wieku, płci, czy doświadczenia może odnaleźć
swoje miejsce na portalu, a przede wszystkim poznać nowe osoby, ponieważ istnieje tutaj możliwość
interakcji z innymi użytkownikami np. poprzez forum, na którym znajdziesz „Inspirujących ludzi i
fascynujące pasje”.
Bez wątpienia portal mamy cel.pl daje wiele możliwości, gdyż każdy znajdzie coś dla siebie bez
względu na to kim jest i czym zajmuje się na co dzień.
Jest to wyjątkowe miejsce stworzone przez wyjątkowych ludzi, dla wyjątkowych osób.
„Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z naszym serwisem. Liczymy na to, że portal mamycel.pl
przypadnie Wam do gustu i często będziecie nas odwiedzać.„ – zachęcają twórcy portalu mamycel.pl.
Mamycel.pl – Pasja sposobem na życie na facebooku: http://www.facebook.com/MamyCel

