
  

RACY
Oferta współpracy

Poznaj unikalny program zniżkowy w miejscowościach  
uzdrowiskowych!



  

Co to jest Uzdrowiskowa Karta Korzyści?Co to jest Uzdrowiskowa Karta Korzyści?

● Uzdrowiskowa Karta Korzyści to program atrakcyjnych zniżek i ofert 
rabatowych przygotowany specjalnie dla osób ceniących walory 
wypoczynkowe i lecznicze miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. 

● Karta poprzez system zniżek pozwala kuracjuszom na tańszy pobyt w 
uzdrowiskach, a jednocześnie zachęca do korzystania z ofert tych 
Partnerów, którzy udzielili atrakcyjnych rabatów i zniżek w ramach 
programu. 



  

● Zapraszamy sanatoria, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe oraz hotele  
z miejscowości uzdrowiskowych w Polsce do udziału w programie 
Uzdrowiskowa Karta Korzyści. 

● Wystarczy przygotować dla posiadaczy karty UKK rabat/zniżkę w 
wysokości minimum 10% na świadczone usługi lub proponowane 
produkty. W zamian oferujemy Partnerom programu dodatkowe formy 
promocji firmy w serwisie www.zdrowy-senior.org oraz możliwość dotarcia 
z ofertą do nowej grupy klientów.

Do kogo skierowana jest oferta?



  

● Promocja na stronie głównej ogólnopolskiego portalu www.zdrowy-
senior.org w dziale „Uzdrowiskowe Promocje i Rabaty” oraz „Ogłoszenia 
Uzdrowiskowe”, a także zamieszczenie na liście Partnerów programu;

● Wizytówka na stronie www.zdrowy-senior.org zawierającą dane Partnera    
i mapę z lokalizacją;

● Promocja firmy na FanPage'u Programu UKK oraz dodanie do listy 
Partnerów na Facebook'u;

● Specjalne warunki współpracy z portalem www.zdrowy-senior.org, 
przygotowane wyłącznie dla Partnerów, które pozwalają na dodatkowe, 
atrakcyjne możliwości promocji i reklamy firmy;

● Wzrost liczby klientów dzięki użytkownikom karty UKK, która wydawana jest 
bezpłatnie. Obecnie jej użytkownikami jest już 5 000 osób. Warunkiem 
otrzymania karty jest  wypełnienie wniosku i ukończenie 18 lat. 

Korzyści z udziału w programie UKK



  

● Wizytówka rozszerzona na stronie www.zdrowy-senior.org Wizytówka rozszerzona zawiera dane 
adresowe Partnera programu (nazwa, adres, telefon, logo, godziny otwarcia, linkujący adres strony 
internetowej), krótki opis oferty przygotowanej dla Uczestników Programu, opis działalności firmy (do 
600 znaków ze spacjami), 3 zdjęcia  oraz mapę z oznaczonym miejscem prowadzenia działalności;

● Baner reklamowy po lewej stronie (218 x 141 px) w serwisie www.zdrowy-senior.org, który widoczny 
będzie po wybraniu miasta uzdrowiska;

● Tekst sponsorowany umieszczany 1 x na kwartał w jednej z głównych zakładek tematycznych na 
stronie głównej: Ciekawostki, Zdrowiej w Uzdrowisku, Wydarzenia Uzdrowiskowe/decyduje 
redakcja/wymagania do tekstu: do 5000 znaków ze spacjami, do 6 zdjęć/ (wartość usługi wg cennika 
800 zł brutto);

● Bezpłatny wpis „Ogłoszeń Uzdrowiskowych”, miejsce pozycjonowane, raz na 30 dni;

● Baner reklamowy główny gratis na 1 miesiąc (wartość usługi wg cennika 300 zł brutto) ;

● Rabat na kampanię reklamową w wysokości 30% przez 1 rok;

● Umieszczenie informacji o oferowanych rabatach w ramach programu UKK w dziale „Uzdrowiskowe 
promocje i rabaty” oraz na www.zdrowy-senior.org;

● Informacja o przystąpieniu Partnera do programu na FanPage'u oraz wpisanie na listę Partnerów na 
Facebook'u;

● Naklejka informująca o udziale w programie i honorowaniu Karty;

Pakiet na rok/ 750 zł brutto



  

Wzór karty UKK



  

Dane kontaktowe 

Organizatorem Programu Uzdrowiskowa Karta Korzyści 
jest Fundacja Senioralna z siedzibą w Bydgoszczy

Biuro Fundacji: 
Ustroń 43-450, ul. Szpitalna 15

tel.: 666 049 877
e-mail: redakcja@zdrowy-senior.org lub ukk@zdrowy-senior.org

Strona www: www.zdrowy-senior.org

http://www.zdrowy-senior.org/
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