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A netrendelo.hu online egészségügyi információs és szolgáltató oldalunk 2006-ban elsőként 

jelent meg az orvos-páciens közti kommunikációt elősegítő szolgáltatást kínálva az 

interneten. 

 

A netrendelo.hu célja 

Modern, egyszerűen kezelhető felületen nyújt segítséget a beteg és az orvos közötti 

kommunikációban.  

Az orvos rendelési időn kívül is tudja biztosítani pácienseinek szolgáltatásai elérését.   

A páciensek gyorsan és egyszerűen megtalálják a szükséges információkat az egészségügyi 

problémáikkal foglalkozó orvosokról, illetve telefonálgatás, várakozás nélkül érhetik el 

orvosaikat. 

 

A netrendelo.hu szolgáltatásai 

 Orvoskereső szakterület és rendelés helye szerint 

 Online bejelentkezés a kiválasztott orvoshoz a rendelési helyek és időpontok 

egyszerű áttekintésével 

 Receptigénylés a szokásos orvosságokról a a rendelőbe történő érkezés időpontjának 

megadásával 

 Gyógyszertárkereső település szerint vagy tartózkodási hely megadásával 

 Orvos válaszol rovat, ahol a keresett szakterületen működő orvosnak teheti fel a 

potenciális páciens a kérdéseit 

 Zártkörű közösségi portál orvosoknak kapcsolattartásra és információ megosztására 

 

A netrendelo.hu látogatói az Ön vásárlói – Célcsoportjaink 

 

1. Potenciális páciensek - Városokban és vidéken élő, A-B státuszú, 30 feletti családos 

nők és férfiak, akik törődnek saját és szerettetik egészségével.  

Az internetet napi szinten használják információk beszerzésére és ügyintézésre.  

 

2. Orvosok - Városokban és vidéken élő, magánpraxissal rendelkező orvosok.  

Fontos számukra a betegekkel való gördülékeny kapcsolattartás, illetve új betegek 

szerzése. Tisztában vannak vele, hogy az interneten való je lenlét és elérhetőség 

kihagyhatatlan egy sikeres magánpraxis vezetéséből. 

Jelenleg több mint 4.000 regisztrált orvos érhető el felületeinken keresztül. 

 

Az orvost kereső felhasználók a Google találati listájának első oldalán találkoznak oldalunk 

linkjével.  
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A netrendelo.hu hirdetési helyei és árai 

Banner mérete Elhelyezés      3 hónap 2 hónap 1 hónap 

Reklámcsík 960x110px fejléc 400.000 Ft 200.000 Ft 160.000 Ft 
 lábléc 190.000 Ft 100.000 Ft 52.000 Ft 

 szövegközi 330.000 Ft 190.000 Ft 85.000 Ft 
Téglalap 300x250 px szövegközi 180.000 Ft 100.000 Ft 55.000 Ft 

 oldalsáv 145.000 Ft 80.000 Ft 46.000 Ft 
Téglalap 600x100 px szövegközi 180.000 Ft 100.000 Ft 55.000 Ft 

Téglalap 600x300 px szövegközi 330.000 Ft 190.000 Ft 85.000 Ft 
Az árak Ft-ban értendők, és az áfát nem tartalmazzák. 

Főoldali megjelenési lehetőségek          Aloldali megjelenési lehetőségek 

Anyagleadás:  

elektronikus formában (e-mail); 

jpg, png formátumban.  

 

Megrendelési határidő:  

a megjelenést megelőzően 2 

héttel. 

 

Anyagleadási határidő:  

a megjelenést megelőzően 1 

héttel. 


