
Strona WWW dla lekarza 
 



Już prawie 2/3 potencjalnych pacjentów  
w celu odnalezienia informacji o chorobie, 
danym lekarzu lub placówce medycznej, w 
pierwszej kolejności korzysta z wyszukiwarki  
internetowej. 
 
Udostępnianie aktualnych informacji za  
pomocą przyjaznej strony WWW, 
sprzyja budowaniu wiarygodności oraz 
dobrego wizerunku każdego lekarza. 
 
To również powód do spokojniejszego 
spoglądania w przyszłość. 

 

 

Po co lekarzowi 
strona WWW? 



Strona dla lekarza 

Jaka powinna być strona WWW? 
 

Responsywna – musi wyświetlać się w czytelny 
sposób na wszelkiego typu urządzeniach  
(komputer, tablet, komórka). 

Przystosowana do przeglądania dla osób  
niepełnosprawnych. 

Skonfigurowana zgodnie z normami  SEO, aby  
wyszukiwarki  „wiedziały” czego dotyczy jej treść. 

Wiarygodna – powinna być systematycznie 
aktualizowana i  wzbogacana o wartościowe 
treści. 



Strona dla Lekarza 

Strona z Halo Doktorze 
 
 Strona dedykowana 

 
Strona w abonamencie 

Wszelkie funkcjonalności, ich obsługa 
oraz wygląd są planowane w 

porozumieniu z klientem i zgodnie  
z jego  indywidualnymi potrzebami. 

Wycena oraz czas realizacji są kwestią 
 specyfikacji strony. 

Określona ilość oraz charakter 
funkcjonalności w ramach jednego  
z trzech proponowanych przez nas  
szablonów do wyboru. Obsługa strony  
oraz jej serwis. Wszystko w ramach stałej, 
miesięcznej opłaty. 



Strona dla Lekarza – Serwis dedykowany 

Strona dedykowana 

Dla lekarzy, którzy pragną  samodzielnie  
zarządzać własną stroną lub mają 
wymagania  wykraczające poza  
standardowy zakres funkcjonalności,  

oferujemy: 
 
•  zaprojektowanie strony internetowej  
    zgodnie z wymaganiami klienta; 
 
•  możliwość obsługi strony  
    w prosty i intuicyjny sposób;  
 
•  kompleksowe szkolenie z systemu  
    zarządzania treścią. 
 
 
 
 

Wycena Indywidualna 
W celu uzyskania szczegółowych informacji  

skontaktuj się z naszym konsultantem. 



Strona dla Lekarza - Abonament 

Strona wraz z obsługą  
w abonamencie miesięcznym. 

Najlepsze rozwiązanie dla wszystkich, 
którzy nie mają czasu na obsługę oraz 
aktualizowanie własnej strony.  
 
W ramach usługi oferujemy: 

•  nowoczesną stronę internetową na  
   wzór jednego z trzech oferowanych  
   przez nas szablonów; 
 
•  aktualizację/wprowadzanie nowych  
   treści na stronie w ciągu 24h od  
   wysłania maila; 
 
•  kompleksowy serwis strony. 
 
 
 

200 zł/mies* 
*cena netto 



Strona w abonamencie - szablony 

Wybierz stronę dla siebie: 
 
 
 

Aby zobaczyć wersję demonstracyjną strony kliknij w  wybrany szablon,  
lub przeklej jeden z linków do przeglądarki. 

s1.doktoria.pl  s3.doktoria.pl  s2.doktoria.pl  

http://s1.doktoria.pl/
http://s2.doktoria.pl/
http://s3.doktoria.pl/


Strona dla Lekarza – usługi dodatkowe  

Czego może potrzebować 
Twoja strona WWW? 

Serwer i domena Sesja fotograficzna 
Zakup grafik 

komercyjnych 
Poczta 

Czyli miejsce ,w którym 
będzie znajdować się  
strona oraz jej adres.  

Program pocztowy  
z dedykowanym adresem. 

Przygotowanie zdjęć 
osobistych na 

potrzeby strony. 

Profesjonalne grafiki  
uczynią stronę bardziej 

atrakcyjną. 



Nie bądź anonimowy 
w internecie – daj się poznać 

pacjentom. 




