
                     Oferta reklamowa serwisu www.INFORMED.COM.PL oraz  www.JAKSIELECZYC.PL 

 

 

 

 

Szanowni Paostwo,  

 

Uprzejmie informujemy, że baza INTERNETOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ > www.INFORMED.COM.PL oraz www.JAKSIELECZYC.PL 

posiada dziś ponad 150 tysięcy wizytówek placówek medycznych z całej Polski, jest to największa internetowa baza czynnych zawodowo 

lekarzy, a także placówek medycznych oraz podmiotów realizujących usługi zdrowotne. Portal ma  ponad  2 miliony odsłon miesięcznie.  

Serwis skierowany jest do wszystkich odbiorców, a w szczególności do pacjentów, którzy szukają kompetentnego zaspokojenia wiedzy na 

temat swojego zdrowia. Ponad 12-letnie doświadczenie firmy INFOR-MED na rynku medycznym, profesjonalizm i stałe poszerzanie wiedzy, 

stanowi dla Paostwa dowód, aby zaufać naszym usługom.     

  

 

 

 

Zapraszamy do współpracy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Zapraszamy do współpracy w zakresie umieszczania wizytówek w serwisie: 
www.INFORMED.COM.PL oraz  www.JAKSIELECZYC.PL 

 
 
Wpis oferty Paostwa Firmy do naszej bazy, późniejsza modyfikacja danych teleadresowych oraz informacji o oferowanych świadczeniach zdrowotnych i usługach 
jest całkowicie bezpłatna. Ponadto oferujemy nieograniczoną aktualizację danych w zależności od Paostwa potrzeb marketingowych. Oferta może byd obszerna,  
(objętośd do 1500 znaków oraz z dołączonym plikiem graficznym, np. logo firmy). 
Procedury wpisu danych i ich aktualizacji opisane są w zakładce „Jak korzystad” na stronie głównej portalu. 
 
Wizytówki w poszczególnych specjalnościach wyświetlane są według następujących kryteriów: 
 
- na wyróżnionej pozycji (różowe tło)prezentowane są placówki opłacające abonament o podwyższonej wysokości wg daty złożenia  zamówienia; 
 

Abonament okresowy Ilość dni Kwota w zł* 

4 tygodnie 28 40 zł 

8 tygodni 56 60 zł 

12 tygodni 84 100 zł 

26 tygodni 182 180 zł 

52 tygodni 365 330 zł 

 
- wizytówki opłacone jako zwykłe (niebieskie tło) prezentowane są wg daty złożenia zamówienia; 
 
 
 

 

 

- wszystkie pozostałe (bez abonamentu) prezentowane są według kolejności alfabetycznej. 
 

 
* wszystkie ceny są cenami brutto wraz z 22% VAT 

 

 

 

 

 

 

 

Abonament okresowy Ilość dni Kwota w zł* 

½ roku 182 65 zł 

 1 rok 365 122 zł 

2 lata 730 220 zł 



                                   Zapraszamy do współpracy w zakresie umieszczania wizytówek w serwisie: 
www.INFORMED.COM.PL oraz  www.JAKSIELECZYC.PL 

 

Wizytówka (zamieszczenie znaku graficznego wraz z wizytówką) na stronie głównej portalu:           

                                        

 

Abonament 
okresowy 

Ilość 
dni 

Kwota w zł* 

1 tydzieo 7 20 zł 

2 tygodnie 14 30 zł 

3 tygodnie 21 40 zł 

4 tygodnie 28 50 zł 

8 tygodni 56 80 zł 

12 tygodni 84 120 zł 

26 tygodni 182 220 zł 

52 tygodni 365 400 zł 
 
 
 
 
 
 
 

* wszystkie ceny są cenami brutto wraz z 22% VAT 

 

 

 

 

 

 

 



                              Zapraszamy do współpracy w zakresie  różnych form reklamy w serwisie: 
www.INFORMED.COM.PL oraz  www.JAKSIELECZYC.PL 

  

 

 

Rodzaj reklamy Opis reklamy Miejsce wyświetlania Parametry plików 

BILLBOARD 
 

Billboard jest umieszczony centralnie pod 
winietą portalu, co pozwala na naturalną 
koncentrację wzroku, zapewniając wysoką 
oglądalnośd.  Reklama ta pozwala na 
rozbudowane i atrakcyjne kreacje w formie 
graficznej, animowanej bądź statycznej. 
Kliknięcie billboardu powoduje automatyczne 
przejście do reklamowego serwisu. 

Billboard widoczny jest na 
wszystkich stronach portalu za 
wyjątkiem forum dyskusyjnego. 

760x100 lub 750x100 pikseli,  
do 50 kB / jpg, gif, flash  
 

BANNER obok wykazu województw 

Banner reklamowy jest umiejscowiony 
centralnie, w górnej, prestiżowej i najlepiej 
zauważalnej części strony internetowej serwisu 
w formie statycznej bądź animowanej. Kliknięcie 
banneru powoduje automatyczne przejście do 
reklamowanego serwisu. 

Banner jest wyświetlany na 
stronie głównej. 

223x210 pikseli 50 kB / jpg, gif 

BANNER pod wykazem województw 
Banner jest wyświetlany na 
stronie głównej. 

468x60 pikseli 50 kB / jpg, gif 

BANNER umieszczony nad wyszukiwarką 
Banner ukazuje się na 
wszystkich stronach 
poszczególnych specjalności. 

BANNER umieszczony nad wyszukiwarką 
Banner ukazuje się na 
wszystkich stronach „Artykuły.” 

BANNER umieszczony nad wyszukiwarką 
Banner ukazuje się na 
wszystkich stronach  
„Tu Warto się Leczyć.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Zapraszamy do współpracy w zakresie różnych form reklamy w serwisie:  
www.INFORMED.COM.PL oraz  www.JAKSIELECZYC.PL 

 

 

Rodzaj reklamy Opis reklamy Miejsce wyświetlania Parametry plików 

BANNER umieszczony nad wyszukiwarką 
Banner reklamowy jest umiejscowiony centralnie, 
w górnej, prestiżowej i najlepiej zauważalnej 
części strony internetowej serwisu w formie 
statycznej bądź animowanej. Kliknięcie banneru 
powoduje automatyczne przejście do 
reklamowanego serwisu. 

Banner ukazuje się na 
wszystkich stronach  
„Twoje Zdrowie.” 

468x60 pikseli 50 kB / jpg, gif BANNER umieszczony nad wyszukiwarką 
Banner ukazuje się na 
wszystkich stronach  
„Dla Lekarzy.” 

BANNER umieszczony nad wyszukiwarką 
Banner ukazuje się na 
wszystkich stronach 
 „Forum Pacjentów.” 

SKYSCRAPER pod menu głównym  
lub pod panelem logowania 

Skyscraper jest graficznym elementem 
reklamowym. Umieszczony jest z lewej strony 
serwisu, pod menu lub panelem logowania. 
Uzgadniana forma skyscrapera pozwala 
zastosowad wyjątkowy kształt, który umożliwia 
interesujące sposoby prezentacji produktów 
Zleceniodawcy. Kliknięcie skyscrapera powoduje 
automatyczne przejście do reklamowanego 
serwisu. 

Skyscraper jest wyświetlany 
na wszystkich stronach 
serwisu poza forum 
dyskusyjnym. 

220 pikseli x wysokośd do 
ustalenia 50 kB / jpg, gif 

LINKI i przekierowania 
Kliknięcie linku ze strony głównej automatycznie 
przekierowuje do stron wewnętrznych portalu i 
zewnętrznych Zleceniodawcy. 

Linki wyświetlane są na 
głównej stronie portalu z 
prawej strony wykazu 
województw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Billboardy, Bannery i Skyscrapery – cennik: 
www.INFORMED.COM.PL oraz  www.JAKSIELECZYC.PL  

 

Cennik standardowych form reklamowych w CPM (Cost per mile) obejmują 1000 wyświetleo formy reklamowej. 

 Wszystkie 
strony portalu 

z wyjątkiem 
„Forum” 

Strona główna 
portalu 

Wszystkie 
strony 

„Specjalności” 

Wszystkie 
strony   

„Twoje zdrowie” 

Wszystkie 
strony 

„Artykuły” 

Wszystkie 
strony  

„Dla Lekarzy” 

Wszystkie 
strony 

„Forum” 

Wszystkie 
strony  

„Tu warto się 
leczyć” 

BILLBOARD 30 zł        

BANNER 
obok wykazu 
województw 

 40 zł       

BANNER pod 
wykazem 
województw 

 40 zł       

BANNER nad 
wyszukiwarką 

 20 zł 25 zł 20 zł 20 zł 30 zł 20 zł 30 zł 

SKYSCRAPER 
pod menu 
głównym 

20 zł        

SKYSCRAPER 
pod panelem 
logowania 

30 zł        

LINKI  15 zł dziennie       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Zapraszamy do współpracy w zakresie różnych form reklamy w serwisie:  
www.INFORMED.COM.PL oraz  www.JAKSIELECZYC.PL 

 
 

 
NIESTANDARDOWE FORMY REKLAMY 
 
Proponujemy Paostwu oprócz  bilbordów, bannerów, skyscraperów i linków z przekierowaniem na naszym portalu dodatkowo 
niestandardowe formy reklamy pod postacią artykułów, not i porad w działach tematycznych.  
Na przykład: 
Dział: Twoje Zdrowie  
Podrozdziały (artykuły): Zanim połkniesz tabletkę, Leki bez recepty, Więcej nie znaczy lepiej, Diety w chorobach, Porady Praktyczne  itp. 
Istnieje również możliwość prezentacji w dziale „TU WARTO SIĘ LECZYĆ – GALERIA OŚRODKÓW MEDYCZNYCH” 
Artykułom czy prezentacjom towarzyszyd mogą zdjęcia oraz wykresy, jak również pełna informacja handlowa, logo firmy oraz 
przekierowania do odpowiednich stron Zleceniodawcy. 
Długośd artykułów, not i porad jest nielimitowana. Natomiast limitowana jest wyłącznie wielkośd i ciężar zdjęd oraz form graficznych. 
 
 
 

Zapraszamy do kontaktu. 
Z pozdrowieniami i nadzieją na współpracę  

Firma INFOR-MED 
 

 

 

 

 

 


