Ne csak célozgasson...

...menjen biztosra!

ORVOS

KAPCSOLAT
Az on-line or vosközösség

médiaajánlat

www.orvoskapcsolat.hu

• Egy kattintásra az ország
legnagyobb orvosközössége
• Több, mint 3500 orvos
közvetlen elérése
• Naponta bővülő
kapcsolatrendszerek

Mi az Orvoskapcsolat Portál?
Olyan Magyarországon a mai napig
egyedülálló online ovosközösség,
amely naponta bővülő szakmai kapcsolati
hálóval, gazdag szakmai tartalommal
rendelkezik. Az Orvoskapcsolat portál
egy online közösségépítő portál, amely
egyre bővülő adatbázisával megfelelő
jogi hátteret biztosít hirdetői számára:
a portál felhasználói kizárólag orvosi
pecsétjük számával, szakterületük, illetve
specializációjuk megadásával tudnak
regisztrálni egy zárt, ellenőrzött és
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kizárólag orvosokat beengedő kapcsolatrendszerbe.
Ezzel válik lehetővé a hirdetések pontos
célba jutattatása, valamint az
Orvoskapcsolat portál egyik legfontosabb
vívmánya: a vényköteles gyógyszerek
reklámozása jogsértés nélkül.

Kik tartoznak az Orvoskapcsolat
célcsoportjába?
A portál felhasználói szakorvosok,
orvostársaságok, orvosi vállalkozások
tagjai, akik orvosi pecsétjük számával és
szakterületük megnevezésével regisztrálhatnak szakportálunkon.

Miért érdemes az Orvoskapcsolat
portálon hirdetni?
Naponta bővülő portálunk adatbázisa
kiválóan rákereshető, csoportosítható
adatokkal és információkkal szolgál a
regisztrált orvosokról. Csupán néhány
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kattintással megszűrheti az adathalmazt
és gyorsan, egyszerűen elkülönítheti saját
célcsoportját, hogy hirdetése meddőszórás
nélkül érjen célba. Hirdetését célozhatja
szakterület, érdeklődési kör, országos
régió, akár város szerint is.

Jelenleg több, mint 3500 orvos
várja portálunkon az
Ön hirdetését!

Tekintse meg az Orvoskapcsolat portál
hirdetési lehetőségeit, vegye fel velünk
a kapcsolatot és mi elküldjük személyre
szabott ajánlatunkat az Ön igényeinek
megfelelően.

Hirdetési lehetőségek és tarifák

bannerek
Típus		

Méret		

Elhelyezés

supersize
king
maxi
medium
pop-up

315 x 295 px
680 x 110 px
175 x 220 px
175 x 75 px
megállapodás alapján

kezdőlap
                150.000,címoldal
                100.000,címoldal
                  80.000,címoldal
                  45.000,megállapodás alapján         80.000,-

    

Ár (Ft +Áfa / hét)

Információs banner a kezdőoldali hír hasábban (alkalmazási leírás, szolgáltatás, árlisták, stb.)             100.000,- +Áfa / hó
Vetítések a bannerek mezőiben
                  80.000,-

hírlevél, hírrovat
Típus		

Méret		

Elhelyezés

news 1 banner
news 2 banner
news 3 banner
news 4 banner

315 x 295 px
680 x 110 px
175 x 220 px
175 x 75 px

megállapodás alapján         150.000,megállapodás alapján         100.000,megállapodás alapján           80.000,megállapodás alapján           45.000,-

Ár (Ft +Áfa / hét)

Egyéb hirdetési lehetőségek a hírlevélben és a hírrovatban:
»» link vagy cikk új termék megjelenéséről
»» tudományos ülések, kongresszusok, szponzorált rendezvények hirdetése, linkelése,
a rendezvény után képgaléria elhelyezési lehetősége a portálon
»» termékinformációk
»» felhívás a portálon elhelyezett vetítésekre
»» szelektált levelek
»» nyereményjátékok
Az árak megállapodás alapján 45 - 150.000,- Ft +Áfa összeg között alakulhatnak mérettől és információtól függően.
Hírlevelenként 15 - 50.000,- Ft +Áfa  
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Hirdetési lehetőségek és tarifák

publikáció, előadás megjelentetése
Típus			

Megjelenés helye		

Ár (Ft +Áfa)

termékekkel kapcsolatos előadás
kongresszusi tudományos előadás
			
ismertető előadás

hírlevélben link, hírrovat, majd archívum
hírlevélben link, hírrovat, majd archívum
egészségügyi cikkek
főoldal, egészségügyi cikkek

megállapodás szerint
megállapodás szerint

Megnevezés

Jellemzők

Ár (Ft +Áfa)

kvízjáték, nyereményjáték

3 -4 hírlevélen keresztül

megállapodás szerint,
100-300.000,- /
alkalom

orvos válaszol rovat

delegált orvos alkalmazása
időtartam: minimum fél év
logo, leírás, webcím megjelenítése a
webpartnerek között átlinkelési- és
20 kulcsszavas keresési lehetőséggel
kapcsolattartás orvosokkal körüzenet és
láthatóság lehetőségekkel

megállapodás szerint

egyéb hirdetési lehetőségek

webpartner
orvoslátogatói hálózat
szponzoráció
webshop

logo elhelyezése meghívókon, üzeneteken,
névjegyeken, belső levelezéseken,
előjegyzéseken
árukészlet szerepeltetése a webshopban
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10.000,- / hó
megállapodás szerint
10.000,- / hálózat /
látogató
megállapodás szerint
egyszeri reg. díj:
10.000,közvetítési díj:
5 - 15%
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Elérhetőségeink:
Tel.: +36 94/ 342-242
Fax: +36 94 342 242
hirdetes@orvoskapcsolat.hu

Dr. Vermes Imre
Mobil: + 36 30/ 936 54 20
Email: vermesimre@chello.hu

Dr. Fekete Gabriella
Mobil: + 36 30/ 905 90 54
Email: info@drfeketegabriella.hu
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