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Przedstawiam Państwu kilka indywidualnie przygotowanych propozycji związanych z portalem
www.domyopieki.pl:
1. Prezentacja domu w portalu www.domyopieki.pl
Jest to najważniejsza forma reklamy. Ponad 13-lat funkcjonowania portalu zaowocowało
wiodącą pozycję portalu jako źródła informacji o domach opieki. Co miesiąc odwiedza nas
ponad 60 000 osób. W woj. mazowieckim prezentujemy ponad 100 placówek opiekuńczych.
Cena: 500 zł + VAT za okres 1 roku
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: 420 zł + VAT (pół strony)
• reklama na całą stronę (dowolna forma graficzna):
(reklama na całą stronę znajduje się w bloku reklamowym na początku Informatora)
Cena: 900 zł + VAT
3. Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki
Zachęcamy Państwa do współpracy w ramach Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki
Centrum pomaga wybrać odpowiedni dom opieki, rekomendujące te placówki które spełniają
zadane przez rodziny kryteria.
Placówka otrzymuje również wgląd w zgłoszenia aby muc samodzielnie zaproponować swój
dom.
Odpłatność następuje po umieszczeniu pensjonariusza w wysokości 1000 zł + VAT (dwie raty
po 500 zł w 1 i drugim miesiącu pobytu)
4. 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)
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5. Wykonanie zdjęć
Podczas wykonywania zdjęć do wirtualnego spaceru wykonujemy serię zdjęć do galerii bez
dodatkowych opłat.
6. 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.
Ceny:
• utrzymanie strony i domeny: 300 zł + VAT rocznie
• wykonanie strony: 500 zł + VAT jednorazowo (dla standardowych stron)
7. Reklama w portalu
•
•
•

reklama w dziale promocje: 300 zł + VAT za 3 miesiące
baner na głównej stronie : 1500 zł + VAT za 6 miesięcy
reklama domu w wybranym województwie (baner na mapie) – 1500 zł + VAT rocznie
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