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OFERTA REKLAMY DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Prezentacja domu w portalu www.domyopieki.pl
Jest to najważniejsza forma reklamy. Prezentacja zawiera dane teleadresowe, galerię zdjęć,
wideo, wirtualny spacer, opis, informację szczegółową w postaci karty informacyjnej, mapy
dojazdu oraz opinii i podziękowań rodzin.
W woj. mazowieckim prezentujemy ponad 100 placówek opiekuńczych.
Po utworzeniu prezentacji otrzymają Państwo dane do logowania na konta, które umożliwią:
- modyfikację prezentacji,
- zamawiania dodatkowych usług,
- zaakceptowanie umowy z Centrum Doradztwa i wgląd w zgłoszenia osób szukających domu,
- komunikację z osobami szukającymi domu,
- akceptację opinii,
- oferty partnerów skierowane dla placówek opiekuńczych.
Dodatkowo bezpłatnie:
- wpis teleadresowy w Informatorze Ogólnopolskim Domy Opieki i Sanatoria
- 1 ogłoszenie w roku dot. poszukiwania pracownika bądź sprzedaży/zakupu nieruchomości
- ogłoszenia na forum

Strona www (hosting i wykonanie)
Oferujemy:
• przydzielenie domeny typu www.nazwa.domyopieki.pl,
• wykonanie strony internetowej (wordpress)
• utrzymanie serwisu na serwerze,
• możliwość samodzielnej aktualizacji strony lub za naszym pośrednictwem,
• możliwość zamieszczania informacji o przetargach.
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
Oferujemy:
• Instalację oprogramowania do porwadzenia BIP (Biuletynu Informacji Publicznej)
• Utrzymanie domeny typu: bip.nazwa.domypomocy.pl jako osbnej strony wyłącznie dla
BIP

Łączna cena promocyjna prezentacji strony www i BIP:
100 zł + VAT rocznie
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2. Informator Ogólnopolski Domy Opieki i Sanatoria
•

reklama standaryzowana kolorowa na pół strony zawierająca 2 zdjęcia, opis i dane
teleadresowe
(reklama standaryzowana zamieszczana jest na początku wykazu placówek z danego
województwa)
Cena:
- województwo mazowieckie: 420 zł + VAT
- pozostałe województwa: 300 zł + VAT
• reklama na całą stronę (dowolna forma graficzna):
(reklama na całą stronę znajduje się w bloku reklamowym na początku Informatora)
Cena: 1000 zł + VAT
3. Wirtualny spacer
Proponujemy Państwu zamieszczenie wirtualnego spaceru po Państwa placówce przy
prezentacji domu w portalu.
Liczba i wybór prezentowanych pomieszczeń jest dowolna i zależy wyłącznie od Państwa
preferencji.
Cena nie jest uzależniona od ilości pomieszczeń jednakże standardowo nie przekracza ona 20
miejsc.
Cena: 1100 zł + VAT (jednorazowo)
Do ceny należy doliczyć koszt przejazdu (liczba km * 0,8358 zł)
4. Wykonanie zdjęć
Podczas wykonywania zdjęć do wirtualnego spaceru wykonujemy serię zdjęć do galerii bez
dodatkowych opłat.
5. Reklama w portalu
•
•
•
•

reklama w dziale promocje: 300 zł + VAT za 3 miesiące
baner (współdzielony) na głównej stronie: 1500 zł + VAT rocznie
reklama w wybranym województwie (w kategorii placówki opiekuńcze):
• woj. mazowieckie: 3500 zł + VAT rocznie
• pozostałe województwa: 1500 zł + VAT rocznie
reklama na forum: 1000 zł + VAT rocznie

8. Ogłoszenie
Zamieszczenie ogłoszenia dot. poszukiwania pracownika lub oferty zakupu/sprzedaży
nieruchomości:
• jedno ogłoszenie w roku bezpłatnie (dla placówki posiadającej prezentację w portalu),
• ogłoszenie na forum - bezpłatnie
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