
Zařazení do seznamu specializovaných pracovišť
Představujeme Vám nový projekt informačního portálu Implantologie-info.cz, jediného portálu, který Vám přináší 

komplexní informace z oblasti dentální implantologie pro potřeby odborné veřejnosti.

Portál Implantologie-info.cz nyní nově poskytuje komplexní informace také pro 

potřeby pacientů a laické veřejnosti na novém portálu www.zubniimplantaty-info.cz

Přidejte i Vy kontaktní informace o Vaší zubní klinice / privátní praxi / zubní laboratoři /
ordinaci dentální hygieny na oba specializované portály.

Proč? 

Výhody? 

- zlepšení spolupráce implantolog-parodontolog-zubní technik-dent. hygienistka 

- prezentace Vaší praxe na správném místě = jediné 2 specializované portály v ČR!! 
- zlepšení viditelnosti Vaší praxe a dostupnosti pro pacienty
- získejte nové pacienty

- Reklama kliniky/ praxe/ laboratoře na spec. portálu dentální implantologie

- Rozsah péče a služeb (+ info o cenách jednotlivých zákroků)

- Zaslání dotazu na specializované pracoviště

- Možnost uveřejňování vlastních kazuistik, studií, informačních článků o vlastní praxi 

- Vlastní www aktivní odkaz

- Adresa s mapkou

- Fotogalerie

- Jméno lékaře / název kliniky

- poskytnutí všech potřebných informací

- Další informace pro pacienty (ordinační hodiny,...)

- Pro pacienty - možnost výběru specialisty podle lokality, specializace a rozsahu služeb

- propojení se sociálními sítěmi* 

- Specializace 
- Kontaktní údaje (skrytá email. adresa)

- Vytvoření a správa profilu Vaší praxe na sociální síti*

- Buďte vidět na jediných dvou specializovaných portálech dentální implantologie

- Odebírání informačních emailů o novinkách na portálu
*platí pouze pro předplatitele fixní pozice ve vyhledávači special. pracovišť    



Cena? - Zařazení do seznamu specializovaných pracovišť

Podílejte se s námi na projektu “Seznam special. pracovišť” a přispějte tím 
ke zkvalitnění služeb pro pacienty i ostatní kolegy

Kontaktujte nás na info@implantologie-info.cz
nebo na tel.: +420 733 483 929

implantolog
spec. zařízení dent. implantologie

dentální hygienistka
spec. zařízení dentální hygieny

1. pozice ve 
vyhledávači

1. pozice ve 
vyhledávači

2.-5. pozice ve 
vyhledávači

2.-5. pozice ve 
vyhledávači

1400/měsíc 800/měsíc3000Kč/měsíc 1700Kč/měsíc

2300Kč(86€*)
*použitý kurz 1EUR=27CZK *použitý kurz 1EUR=27CZK

 (38€*)1000Kč

- Fixní pozice ve vyhledávači specializ. pracovišť + vlastní profil na sociální síti**

(pozn. nezaručujeme 1. pozici v internet. prohlížečích a vyhledávačích)

Výše uvedené ceny jsou za roční předplatné zařazení do seznamu spec. pracovisť

Jak? - Na stránkách Implantologie-info.cz v sekci “pro lékaře” vyplníte potřebné údaje,
+ doplňující údaje (rozsah péče, další informace, fotografie) nám zašlete emailem 

případně po zaslání všech údajů na náš email UDĚLÁME VŠE ZA VÁS. 

 - Vaše kontaktní údaje NEBUDOU POSKYTOVÁNY dalším subjektům
- Vaše emailová adresa BUDE SKRYTA - chráníme Vás tímto před spam

V případě zařazení více pracovišť, každé další pracoviště s 50% slevou z původní ceny
* cena v eurech je variabilní v závislosti na kurzu

** součástí měsíčního poplatku je i vytvoření a správa profilu kliniky/praxe na socialní síti


	Ceník_do seznamu spec1
	Ceník_do seznamu spec2

