
JAKOŚĆ NA JAKĄ ZASŁUGUJESZ

PRYWATNE USŁUGI PIELĘGNIARSKIE



Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą, która tworzy portal internetowy, 
dedykowany pielęgniarkom, dzięki czemu środowisko 
pielęgniarskie, w prosty i łatwy sposób, będzie mogło 

zaistnieć i promować swoje usługi w prywatnym 
sektorze usług. 



Służba zdrowia
Od zawsze - człowiek, w każdym wieku potrzebuje służby zdrowia…



Dzisiejszy świat – to świat cyfrowy- DIGITAL 

Jeśli nie można znaleźć Cię w Internecie,

To tak naprawdę nie istniejesz…



Świat DIGITAL – ciekawostki

Ilość wyszukiwanych w internecie haseł dotyczących usług pielęgniarskich w Polsce, 
dochodzi okresowo do 1.000.000 zapytań miesięcznie 

W skali województwa śląskiego, to nawet 100.000 zapytań w przeglądarce GOOGLE 
miesięcznie!

Jednak mimo szerokich poszukiwań – pacjenci nie znajdują pielęgniarek w internecie...



Świat DIGITAL

Oni już tu są…



Usług Pielęgniarskich 

on-line!

Czego zatem brakuje na rynku?



Nadszedł czas na pielęgniarki!

Portal dla pielęgniarek firmy Mediserwis

czeka na Ciebie!



Schemat działania

PLATFORMA 
INTERNETOWA KLIENT

PIELĘGNIARKA



Założenia serwisu

Portal MEDISERWIS pozwoli na:

• tworzenie przez pielęgniarki własnych wizytówek, tj.: własna strona www, która będzie 
zawierać: zdjęcie, opis, opinie, komentarze oraz zakres wykonywanych usług. 

• prosty sposób umawiania się z klientami na prywatne wizyty domowe on-line
• prowadzenie kalendarza dostępności on-line widocznego dla klienta i pielęgniarek
• potwierdzanie zamówionych wizyt przez SMS lub powiadomienia mobilne.
• promowanie usług pielęgniarskich na danym terenie
• budowanie własnej marki
• obsługę płatności i zleceń
• Działanie według jednego wspólnego cennika usług
• Uczestnictwa w szkoleniach on-line
• Wymianę doświadczeń między uczestnikami portalu (forum)
• Zamieszczanie własnych artykułów w portalu (rozwój merytoryczny portalu)



Założenia serwisu

Przykładowa strona główna: 



Założenia serwisu

Przykładowy cennik 



Projekt MEDISERWIS

Mamy odpowiednie zaplecze technologiczne oraz ogromne doświadczenie 

w prowadzeniu działań marketingowych on-line.

Zapewniamy:

• zaplanowanie i zaprojektowanie portalu dla pielęgniarek

• zaplanowanie i zaprojektowanie prostej obsługi portalu dla klienta

• produkcję informatyczną portalu

• pozycjonowanie i promowanie portalu w Internecie

• utrzymywanie oraz obsługę bieżącą portalu 

• usługę rozliczania zleceń 

• obsługę płatności on-line 



Projekt MEDISERWIS - założenia

Minimalny okres przynależności do serwisu - 12 miesięcy

Miesięczny koszt przynależności do portalu - 49 zł miesięcznie



MEDISERWIS.PL

Jak przystąpić do portalu? To proste!

1. Wypełnij dołączony kwestionariusz osobowy z deklaracją uczestnictwa w programie

2. Wyślij wypełniony kwestionariusz w wersji elektronicznej na adres: biuro@mediserwis.pl

3. Wyślij uzupełnioną papierową wersję kwestionariusza na adres:

Mediserwis Sp. z o.o.

Harcerska 60, 

43-100 Tychy

4. Poinformuj koleżanki i kolegów o inicjatywie dedykowanej pielęgniarkom!

mailto:biuro@mediserwis.pl


KONTAKT

Marcin Świerkosz

Tel.: 887 23 23 22

E-mail: 

marcin.swierkosz@mediserwis.pl;

biuro@mediserwis.pl

mailto:marcin.swierkosz@mediserwis.pl
mailto:biuro@mediserwis.pl


Dziękujemy za uwagę

i czekamy na Twoją deklarację

aby móc stworzyć portal tylko dla Was!


