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goduster.pl pomaga i wspiera

stało się blogiem, a blog stał się portalo-serwisem o nazwie spójnej z całą linią marki społeczności miłośników Renault, Dacia i Dustera, 
czyli GoDuster.pl.

Dzielimy się wszystkim, co dotyka nas jako użytkowników, i nawet tym, co, być może, leży nieco poza zasięgiem Dustera, ale w obrębie 
Renault, Dacia i tematów powiązanych, ale głównie motoryzacyjnych. Zwiemy to wszystko Dusterologią.

Staramy się ułatwiać życie. Wiemy, że pieniądze zwykle utrudniają i komplikują tematy. GoDuster.pl opiera się na założeniach 
hobbystycznych bez domieszek zbiórek na potrzeby prowadzenia lub jakichkolwiek ukrytych opłat (nawet dla sprzedawców). Nie 
zarabiamy na GoDuster.pl w żaden sposób, ale staramy się wspierać, pomagać i, przynajmniej w drobnym stopniu, ułatwiać życie 
społeczności Dusterowiczów i Dusterowiczek. Chcemy i wolimy po prostu cieszyć się pasją.

Poznaj świat Dustera z nami na GoDuster.pl. Tak jak ok. 5500 miesięcznie odwiedzających nasz portal.

świadoma społeczność

Świadoma społeczność, bazująca tylko na luźnej wirtualnej pogawędce jest pozbawiona istotnego i niezwykle przyjemnego spoiwa, 
którym są zloty, spotkania, wypady, ale żywe, bo z udziałem ludzi, a nie suchego contentu z wpisów, komentarzy lub postów.

Duster jest idealnym przyczynkiem do organizacji spotkań i zlotów. Zresztą, jak każdy inny temat, w każdej innej grupie miłośników 
i fanów. Owszem, u nas Duster jest tematem przewodnim, ale najistotniejszym i najbardziej wartościowym elementem naszych zlotów 
są ludzie i żywa interakcja ze „zbzikowanymi na punkcie” rumuńskiego SUV-a pasjonatami i pasjonatkami.

Od połowy 2020 roku stawiamy na spotkania i już ponad 10 razy siodłaliśmy naszych zakurzonych wierzchowców, by powitać nowe 
tereny, poznać nowe lokalne kultury, regionalne kuchnie i języki, mile spędzając czas w doborowym towarzystwie.

Powoli drążymy skałę, próbując rozruszać czasami „ospałe” wirtualne towarzystwo.

Dołącz do naszych klimatycznych, przyjaznych, bezpiecznych dla 4x2 i 4x4 oraz żywych wydarzeń. Nie ma na co czekać! Siodłaj 
Dustera!

historia pewnej pasji

Wystartowaliśmy w lutym 2019 roku pod nazwą Go! Duster z celem zbudowania społeczności miłośników marki Renault/Dacia. Głównie 

innych tematów motoryzacyjnych. W końcu nie samym Dusterem człowiek żyje.

Nie spodziewaliśmy się, że proces tworzenia trwałej konstrukcji i podwalin opartej na zdrowym i niekąśliwym podejściu do marki 
będzie dla nas tak wciągający. A przede wszystkim nie spodziewaliśmy się, że udam nam się wciągnąć w to niełatwe, czasochłonne 
i wymagające przedsięwzięcie już ponad 4150 Dusterowiczów, Dusterowiczek oraz pozytywnie zakręconych na punkcie Renault, 
Dacia i Dustera.

Liczba dołączających do tego grona stale rośnie. W sposób naturalny, organiczny i niewymuszony. Nie prosimy o „jałmużnę” w postaci 
natrętnych „zachęcajek” do dołączenia, bo nie lubimy tego tak robić. Zbieramy świadomą społeczność, która wie czego chce i wie do 
czego dąży, co lubi, z czego się śmieje i co omija szerokim łukiem.

Rozumiemy doskonale skalę wyzwań, ale utwierdzamy się w przekonaniu, że wybraliśmy dobrą drogę, bo rozrastamy się i lokalnie:

• GoDuster Lubuskie

• Go! Duster Wielkopolska

• Go! Duster Silesia

i międzynarodowo:

• Go! Duster Ukraina

• Deutsche Go! Duster (w najbliższych planach).

Przy tak szerokiej skali działań fanpage GoDuster jest tylko skromnym, ale też ustabilizowanym, dodatkiem, zdobiącą Go! Dusterowy tort 
wisienką – ok. 700 obserwujących (kilkutysięczne zasięgi).

Historia naszej grupy to historia jednej z naszych słabości i pasji, mocno poprzeplatanej wątkami z Renault, Dacia i innymi tematami 
motoryzacyjnymi.

Zapraszamy na nasze grupy lub do obserwacji naszego fanpage’a na Facebook’u. Ucieszy nas Twoje towarzystwo. 


