
Warunki współpracy

Dla Partnerów Programu Uzdrowiskowa Karta Korzyści 

Nazwa Cena W pakiecie

Pakiet dla 
Partnerów 
UKK *

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

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

 Wpis  do „Ogłoszenia Uzdrowiskowe”, miejsce pozycjonowane
raz na 30 dni;

 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;

*Każdy Partner Programu UKK zobowiązany jest do umieszczenia banera uczestnictwa w inicjatywie 
na swojej stronie www, linkującego do strony www.zdrowy-senior.org oraz przyklejenia naklejki 
uczestnictwa w programie w widocznym miejscu. 

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


Istnieje możliwość wykupienia powierzchni reklamowej oraz Artykułu
sponsorowanego

Cennik reklam w serwisie zdrowy-senior.org

Nazwa Wymiary
w px

Cena za 1
miesiąc emisji

Cena 3
miesiące

emisji

Cena za 6
miesięcy emisji

Cena za 12
miesięcy

emisji

Baner 
reklamowy 
główny

1087x213 300 zł 720 zł 1 260zł 2160 zł

Baner 
reklamowy 
duży lewa 
kolumna

218x428 150 zł 360 zł 630 zł 1080 zł

Baner 
reklamowy 
średni lewa 
kolumna

218x277 100 zł 240 zł 420 zł 720 zł

Baner 
reklamowy 
prawa 
kolumna

337x175 80 zł 192 zł 336 zł 576 zł

Artykuł sponsorowany

Artykuł sponsorowany Szczegóły publikacji Cena

Strona główna
(Aktualności, Ciekawostki, 
Zdrowiej w Uzdrowisku)

- publikacja artykułu 7 dni na 
stronie głównej
- publikacja treści do 5 000 
znaków
- publikacja do 6 zdjęć w 
artykule
- promocja na FanPage`u
- redakcja treści

200 zł



Informacje dodatkowe:

 Reklamy sprzedawane są na dany okres;
 Banery są emitowane w rotacji co 10 sekund w maksymalnej ilości 10 reklam;
 Emisja artykułu sponsorowanego jest utrzymywana na stronie głównej przez 7

dni; później spada w zależności od ilości dodanych wiadomości.

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
www.zdrowy-senior.org

Dane do faktury

Fundacja Senioralna
Bydgoszcz 85-059, ul. Unii Lubelskiej 19
NIP 9671365549
Nr konta: 92 2130 0004 2001 0729 8201 0001


