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Oferta reklamowa MedFor.me - baner 
MedFor.me umożliwia Państwa firmie umieszczenie banera (reklama graficzna z linkiem) w wybranej na 
portalu pozycji. Rozliczenie może następować w jednym z dwóch modeli.  
 
§1 Model „opłata za kliknięcie” (CPC - cost per click) 
W tym modelu płacicie Państwo tylko za kliknięcia w reklamę, czyli realne przekierowania na Waszą stronę 
– samo wyświetlanie reklamy nic nie kosztuje. Rozliczenie następuje co 30 dni. 
Koszt za kliknięcie w reklamę (CPC) - 59 gr netto. 
 

§2 Model „opłata za czas wyświetlania” 
Ten model służy umiejscowieniu reklamy na portalu na ściśle określony czas. Rozliczenie następuje po 
zakończeniu emisji. 
14 dni emisji - 300 zł netto 
1 miesiąc emisji - 600 zł netto 
2 miesiące emisji - 1150 zł netto 
3 miesiące emisji - 1600 zł netto 
Dłuższy okres - indywidualnie 

§3 Wymiary bannerów 
Maksymalnie 728 x 98 px 
 
§4 Pozycje do umieszczania bannerów 
Wybór pozycji (top/po pierwszym temacie/po pierwszym poście) nie wpływa na koszt.  



 

Wizualizacje graficzne banerów: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oferta reklamowa MedFor.me - mailing 
MedFor.me umożliwia Państwu rozesłanie mailingu (newslettera) do 10 000 użytkowników portalu.  

  
 
§1 Rodzaje mailingu i liczba użytkowników 
Przygotowana przez Państwa wiadomość może zostać wysłana do wszystkich użytkowników (mailing 
ogólny) albo grupy docelowej: lekarzy różnych specjalności. 
 

§2 Mailing ogólny 
Całkowita liczba odbiorców: ponad 8000 użytkowników (stan na 1 poł. 2017) 
Koszt wysyłki do 1000 użytkowników: 149 zł netto. 
Format: dowolny, do 250 kB. 

Możliwe jest wysłanie maksymalnie 2 mailingów w ciągu miesiąca. 
 

§3 Mailing targetowany dla docelowej grupy: LEKARZE 
Liczba lekarzy w grupie „MD”: ponad 4000 użytkowników (stan na 1 poł. 2017) 
Koszt wysyłki do 1000 użytkowników: 299 zł netto. 
Format: dowolny, do 250 kB. 
Możliwe jest wysłanie maksymalnie 2 mailingów w ciągu miesiąca. 
 
 
 



 

Oferta reklamowa MedFor.me - ogłoszenie | temat reklamowy na forum 
MedFor.me jako ogólnopolskie forum zawiera subforum Niezbędnik medyka przeznaczone dla 
reklamodawców. Można w nich zamieszczać nowe tematy o treści informacyjno-reklamowej. 

 

§1 Rodzaje tematów reklamowych 
Tematy reklamowe (sponsorowane) mogą być zamieszczane przede wszystkim w dziale DAM 

PRACĘ czy IMPREZY, ale istnieje też możliwość dodawania takich tematów w innych działach (subforach) 
według uznania ogłoszeniodawcy po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Tytuły nowych tematów zawsze są widoczne na stronie głównej! 
Istnieje możliwość promowania tematu poprzez przypięcie go na pierwszym miejscu w danym 

subforum na okres 6 miesięcy! (będzie widoczny na pozycji TOP) 

 
§2 Dodawanie ogłoszenia | tematu reklamowego w praktyce 

 zarejestruj firmę na forum jako użytkownik komercyjny 

 w wybranym dziale stwórz nowy temat i opublikuj go (temat będzie nieaktywny do momentu 
zaakceptowania go przez moderatora) 

 prześlij nam dane firmy: wystawiamy fakturę 

 po wniesieniu opłaty temat będzie widoczny i bez ograniczeń czasowych dostępny na forum. 
 

§3 Temat na forum - cena 
Koszt opublikowania jednego ogłoszenia: 59 zł netto. 
Koszt opublikowania jednego tematu z opcją „przypnij temat”: 69 zł netto. 

Możliwe jest dodanie nieograniczonej liczby tematów w ciągu miesiąca. 

http://medfor.me/forum/388-niezb%C4%99dnik-medyka-ksi%C4%85%C5%BCki-konferencje-kursy-praktyki-oferty-pracy/

