Minden Ok támogatói csomagok
Elérhető gyógyítók – elérhető gyógyulás
„Amikor az páciens az egészségügyi ellátórendszeren kívül keres
gyógyítót, olyan gyógyítót, aki a hivatalos orvoslás módszerei helyett
valamilyen más segítséget tud számára nyújtani, nagyon sokszor a
véletlenek, a sors, ismeretségek, ajánlás - a gondviselés maga vezetik
el segítőjéhez, tanítójához, terapeutájához, és ezt követően páciens
és terapeuta együtt lépnek a gyógyulás útjára.
Most, hogy a világnak immár létezik egy "virtuális birodalom" része is,
abban pedig a közösségi média csatornái által kialakult egyféle
"virtuális szájhagyomány", a gyógyítók és gyógyulók találkozását
támogató lehetőségek köre is bővült, amely a célzott és véletlen
online találkozások lehetőségét is hordozza. Én magam is csodálatos embereket, gyógyítókat ismertem
meg már a munkám során, és bízom benne, hogy ez a folyamat nem ér itt véget!
Szeretném, ha a MásOk - Minden OK webportál is a gondviselés eszközévé válna: az ismeretek átadásán
túl olyan váratlan találkozások szolgálójává, amely elvezeti gyógyítójához a pácienst.
Abban bízom, hogy idővel minden magyar ember, aki alternatív vagy kiegészítő gyógymódot keres vagy
ajánl, nem csupán megtalálja, hanem célzottan felkeresi majd a Minden Ok oldalait ezen szervezett vagy
véletlen találkozások reményében.” (gyeva)
Milyen megjelenési lehetőségek vannak a Minden OK oldalon?
Ji King belépő csomagjainknak köszönhetően apró, óvatos léptekkel közelíthet ehhez a találkozáshoz,
gyógyítóknak szánt támogatói alapcsomagjaink és VIP csomagjaink pedig azoknak szólnak, akik
nagyobb összegekkel is tudják támogatni a Minden OK oldal céljait.
Mit nyújt a Minden OK a terapeutáknak?
A MásOk - Minden OK oldalon történő regisztrációval minden terapeuta létrehozhatja saját adatlapját,
amely terapeuta regisztrációjának érvényességi ideje alatt végig elérhető lesz az oldal terapeuta
adatbázisában. Emellett regisztrál terapeutáink lehetőséget kaphatnak módszerbemutató cikkek, PR
cikkek és egyéb szakmai cikkek publikálására, workshopok és más csoportos gyógyító alkalmak,
rendezvények, életmódtáborok meghirdetésére, továbbá külön díj ellenében kiemelt hirdetéseket
tehetnek közzé.
A támogatási forma és csomag függvényében a Minden OK eltérő előnyöket kínál regisztrált terapeutái
számára, amely szolgáltatásokkal kapcsolatban a Támogatói csomagok fülre kattintva tájékozódhat.
Mi garantálja az Ön sikerét terapeutaként?
Természetesen az egészséges és elégedett páciensek - ez az, amit még egy jó hirdetési felület sem tud
helyettesíteni. Ha ezt már sikerült elérnie, akkor mi csak annyit tehetünk hozzá, hogy igyekszünk a lehető
legtöbb emberhez eljuttatni az Ön adatlapját és publikációit.
Milyen marketing szakmai háttérrel rendelkezik a Minden OK oldal?
Ötletgazda főszerkesztőnk (Győrffy Éva) többéves világpiaci marketingkommunikációs
tapasztalattal rendelkezik online és nyomtatott médiában egyaránt. Tapasztalatát olyan cégeknél
szerezte, mint a világpiac vezető Forbo Flooring Systems, a korábban Michelisz Norbert nevével is
fémjelzett Dension Audio Systems és a Dunapack többszörös díjnyertes magyarországi jogutódja, a
Hamburger Hungária Kft. Jelenleg Hollandiából irányítja a MásOk - Minden OK webportál
fejlesztéseit, ahol egy Erasmus (SEO, azaz keresőoptimalizálás) ösztöndíjjal vállalkozói tudáscsere
programon vesz részt.
A Minden OK blog változata 2015 májusától a Magyarországon média-nagyhatalomnak számító
Centrál Média (a Nők Lapja, a Wellness Magazin, a Cosmopolitan, a Kismama magazin és az Elle
kiadójaként méltán elhíresült Sanoma jogutódja) által üzemeltetet, a Nők Lapja Cafe, a Startlap, a
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Hír24 és a Wellness Cafe oldalakon is publicitásra érdemes Cafeblog VIP programjának résztvevője
is, amely akár az Ön gyógyítói tevékenysége ismertsége és elismertsége felé is kaput nyithat.
Szeretne részesülni a Minden OK oldal használatának előnyeiből? Válasszon támogatói csomagjaink
közül, majd kattintson ide, és kérje felvételét a Minden OK oldal gyógyítói partnerprogramjába!

Ji King belépő csomagok:
A Ji King csomagokat kifejezetten azoknak az újonnan belépő partnereknek hoztuk létre, akik szeretnének
ott lenni a Minden Ok oldal regisztrált terapeutáinak listájában, de még nem szeretnének, vagy nem
tudnak hosszútávon elköteleződni, esetleg rögtön, egy összegben jelentős regisztrációs díjat fizetni.
A Ji king belépő csomagok között, aki jól figyel, 2016. január 1-től egy új, barter jellegű Minden OK írószerkesztői csomagot is talál. Ezt a csomagot olyan újonnan induló gyógyítói vagy tréneri praxissal
rendelkező terapeutáknak szánom, akik jól (és helyesen) írnak, és szívesen támogatnák cikkekkel,
módszereik bemutatásával a Minden OK munkáját.

„Ji King – Lü” havidíjas támogatói csomag
Lü a Ji Kingből ismert jósjel, amely azt jelenti: "óvatos haladás". Müller Péter jóskönyve szerint a jósjel
jelentése:

"Sorsod útján haladsz. Lépésről lépésre beteljesítesz valamit."
A „Ji King – Lü” díjcsomagról:
Érvényesség: határozatlan idejű szerződés
A támogatói csomag az alábbi ellenszolgáltatásokat tartalmazza:
1db terapeuta adatlap létrehozása, amely az érvényességi idő alatt végig megjelenik
·
a regisztrált terapeuták listájában
·
az általa gyakorolt gyógymódok bemutatásánál elérhető listában
Csomag ára: 4 800 Ft/hó
További igénybe vehető kedvezmény: Új gyógymódot bemutató cikk beküldése esetén egy hónap
grátisz megjelenést tudunk felajánlani, feltéve, hogy a szerkesztőség a cikket elfogadja és publikálja. A
megjelenő gyógymód bemutató cikkben a terapeuta társszerzőként szerepel majd aktív
regisztrációjának teljes időtartama alatt, és egy hivatkozás a terapeuta adatlapjára és honlapjára.
Az elutasított gyógymódbemutató cikkekért cserébe nem tudunk megjelenést felajánlani, és arra, hogy
a szerkesztőség a majdani cikket megfelelőnek találja-e, előzetes garanciát nem tudunk vállalni.
További díj ellenében igényelhető szolgáltatások a regisztráció érvényességi ideje alatt:
Kiemelt megjelenés a terapeuta által választott gyógymódot bemutató oldalon
A főoldalon és az összes aloldalon látható slide banner kiemelés a menü alatt, a baloldali sávban*
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"Ji King - Lin" kedvezményes negyedéves próbacsomag
Lin a Ji Kingből ismert jósjel, amely azt jelenti: "közeledés". Müller Péter jóskönyve szerint a jósjel jelentése:

"Jó idők közelednek. A felemelkedés, a beteljesedés ideje közeledik. Valami jelentős
érlelődik - valami új. (...) A „közeledés” itt alulról fölfelé és fölülről lefelé történik: valaki
lentről fölemelkedik, egyre világosabbá válik, több erőhöz, képességhez, hatalomhoz,
lehetőséghez jut - s ugyanakkor, aki magasan áll, együtt érzőn leereszkedik, mint a jó
vezető, aki szereti, neveli, fölemeli az alatta állókat; mint az angyalok és mesterek, akik
fáradhatatlanul segítenek; mint a jó tanítók, akik naggyá teszik tanítványaikat."
A „Ji King – Lin” díjcsomagról:
Érvényesség: 3 hónap - a Lin díjcsomag az első ismerkedés csomagja, egy olyan különleges konstrukció,
amely csak egyszer, az első regisztrációnál vehető igénybe.
A támogatói csomag az alábbi ellenszolgáltatásokat tartalmazza:
1db terapeuta adatlap létrehozása, amely az érvényességi idő alatt végig megjelenik
·
a regisztrált terapeuták listájában
·
az általa gyakorolt gyógymódok bemutatásánál elérhető listában
Meghirdethető rendezvények (ld. Gyógyító programok) száma az érvényességi idő alatt: 1*
Csomag ára: 10 800 Ft
Hosszabbítás esetén igényelhető kedvezmények:
Legalább egy évre történő hosszabbítás esetén a fenti díj fele, azaz 5 400 Ft levonódik a
fizetendő díjból.
További díj ellenében igényelhető szolgáltatások a regisztráció érvényességi ideje alatt:
Kiemelt megjelenés a terapeuta által választott gyógymódot bemutató oldalon
A főoldalon és az összes aloldalon látható slide banner kiemelés a menü alatt, a baloldali sávban*
PR cikk publikálása a hírek között (kizárólag a szerkesztők által lektorált és jóváhagyott cikk jelenhet
meg), amely cikk látható lesz a főoldali hírlistában is a baloldalon
Meghirdethető rendezvények (ld. Gyógyító programok), amelyekhez Facebook hirdetés is
kapcsolódik

"Ji King - Hsziao hszü" féléves Minden OK terapeuta alapcsomag
Hsziao Hszü a Ji Kingből ismert jósjel, amely azt jelenti: "a kicsi összegyűjtése". Müller Péter jóskönyve szerint
a jósjel jelentése:

"Amit szelídíteni kell, az a nagyravágyás, az ambíció, a Mindent azonnal akarok! A cél már
előtted lebeg - de nem oly közel, ahogy szeretnéd. Először magadnak s a körülményeidnek
kell alkalmassá válni rá. Légy szelíd, óvatos, alkalmazkodó! Hajt a lendület, az akarat, a
teremtő vágy - de mindezt még meg kell szelídítened."

*2016. július 1-étől elérhető funkció

az gyógyít, ami éltet

A „Hsziao hszü” díjcsomagról:
Érvényesség: 6 hónap
A támogatói csomag az alábbi ellenszolgáltatásokat tartalmazza:
1db terapeuta adatlap létrehozása, amely az érvényességi idő alatt végig megjelenik
·
a regisztrált terapeuták listájában (terapeutakereső)
·
az általa gyakorolt gyógymódok bemutatásánál elérhető listában
Főoldali megjelenés egy alkalommal a "Legutóbb regisztrált terapeuták" között
Meghirdethető rendezvények (ld. Gyógyító programok) száma az érvényességi idő alatt: 1
Csomag ára: 18 000 Ft
Hosszabbítás esetén igényelhető kedvezmények:
A regisztráció újabb fél évre történő meghosszabbítása esetén a következő félév ára csak 16 920 Ft,
amely ismét tartalmazza a fent leírt szolgáltatások mindegyikét.
Egy évre történő hosszabbítás esetén a fenti díj 25%-a, azaz 5 400 Ft levonódik a teljes fizetendő díjból.
Két évre történő hosszabbítás esetén a fenti díj 60%-a, azaz 10 800 Ft levonódik a teljes fizetendő
díjból.
További igénybe vehető kedvezmény: Új gyógymódot bemutató cikk beküldése esetén az első hónap
ingyenes, így a regisztráció ideje 7 hónapra meghosszabbodik, feltéve, hogy a szerkesztőség a cikket
elfogadja és publikálja. A megjelenő gyógymód bemutató cikkben a terapeuta társszerzőként szerepel
majd aktív regisztrációjának teljes időtartama alatt, és egy hivatkozás a terapeuta adatlapjára és
honlapjára.
Az elutasított gyógymódbemutató cikkekért cserébe nem tudunk megjelenést felajánlani, és arra, hogy
a szerkesztőség a majdani cikket megfelelőnek találja-e, előzetes garanciát nem tudunk vállalni.
További díj ellenében igényelhető szolgáltatások a regisztráció érvényességi ideje alatt:
Kiemelt megjelenés a terapeuta által választott gyógymódot bemutató oldalon
A főoldalon és az összes aloldalon látható slide banner kiemelés a menü alatt, a baloldali sávban*
PR cikk megjelenés a hírek között (kizárólag a szerkesztők által lektorált és jóváhagyott cikk jelenhet
meg), amely cikk látható lesz a főoldali hírlistában is a baloldalon
Meghirdethető rendezvények (ld. Gyógyító programok), amelyekhez Facebook hirdetés is
kapcsolódik

"Ji King - Csun" belépő csomag kezdő terapeutáknak
Csun a Ji Kingből ismert jósjel. Müller Péter jóskönyve szerint a jósjel jelentése: "kezdeti nehézségek"

"Egy zsenge fűszál küzdelmesen kibújik a föld alól. Minden kezdet nehéz. A csírázás, a
sarjadzás, a szülés, egy új terv vagy egy új létforma elkezdése nagyon nehéz. A teremtésnek
is ez a legnehezebb pillanata: a káoszból rendet formálni, a zűrzavarból harmóniát, s a
gondolatból eleven lényeket. Most kezdődik valami… A jósjel azt tanácsolja: ne a távoli
céljaiddal foglalkozz, hanem küzdj meg a jeleneddel."
A Ji king belépő csomagok között 2016. január 1-től elérhető Minden OK barter jellegű író-szerkesztői
csomagot olyan újonnan induló gyógyítói vagy tréneri praxissal rendelkező terapeutáknak hoztuk létre,
akik egyelőre nem engedhetik meg maguknak a fizetős hirdetéseket, ám jól (és helyesen) írnak, és
szívesen támogatnák cikkekkel, módszereik bemutatásával a Minden OK munkáját.
A Csun belépő csomag tartalma és ellenszolgáltatásai minden esetben egyedi megállapodás tárgyát
képezi a terapeuta és a MásOk - Minden OK weboldal között, amellyel kapcsolatban a Minden OK
munkatársa a regisztrációt követően felveszi Önnel a kapcsolatot.
A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.
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Minden OK alapcsomagok:
A Minden OK alapcsomagok fél évre, egy teljes évre vagy két évre szóló kétoldalú elköteleződést
jelentenek, hihetetlenül kedvező feltételekkel, és olyan extrákkal, mint a gyógyító program hirdetési
lehetőség és a saját cikk publikálásának lehetőség.

"Útonjáró" - egyéves Minden OK terapeuta alapcsomag
Amikor tudjuk, merre megyünk, magabiztos és egyenes lépteinkkel haladunk előre az úton. Ha tetszik,
meg-megállunk, ha tetszik, kicsit letérünk megpihenni, fűbe heveredni, beszélgetni, találkozni, s ha úgy
van, akár mulatozni is, de mindig visszatérünk és az úton maradunk, amely életfeladatunk beteljesítése,
céljaink megvalósítása felé vezet.
A Minden OK „Útonjáró” alapcsomag éppen ilyen: biztos pont, támogatás és jövő rejlik benne, s megadja
a beszélgetés, a megpihenés és a folyamatos megújulás szabadságát is előfizetőinek. Kezdeti
támogatást (főoldali kiemelés) és az oldalon való folyamatos jelenlét lehetőségét biztosítja, miközben
akár a terapeuta saját rendezvényeit is meghirdetheti, korlátlanul publikálhat saját szakterületével
kapcsolatos témákban, de akár PR cikket is közölhet saját tevékenységéről.
Az „Útonjáró” díjcsomagról:
Érvényesség: 12 hónap
A támogatói csomag az alábbi ellenszolgáltatásokat tartalmazza:
1db terapeuta adatlap létrehozása, amely az érvényességi idő alatt végig megjelenik
·
a regisztrált terapeuták listájában (terapeutakereső)
·
az általa gyakorolt gyógymódok bemutatásánál elérhető listában
Főoldali megjelenés egy alkalommal, határozatlan ideig, a "Legutóbb regisztrált terapeuták" között
Meghirdethető rendezvények (ld. Gyógyító programok) száma az érvényességi idő alatt: 2
Lehetőség korlátlan számú szakmai cikk közzétételére az Egészséghírek között, amelyek a MásOk Minden OK Facebook oldalán is, vagy a Minden OK blogon, valamint egyes releváns Facebook
csoportokban. A terapeuták által publikált szakmai cikkekben - a szerkesztői jóváhagyást követően
- a szerző az adatlapjára való hivatkozással együtt megjelenik.
Csomag ára: 33 000 Ft
Részletfizetési lehetőség: Sokan érezhetjük úgy, hogy bár a 33 000Ft éves díj annyira nem sok, mégis,
valahogy nagyon nem esik jól egyszerre kiadni!
Nem szeretnénk, hogy ezen múljon a választása, ezért arra gondoltunk, hogy lehetővé tesszük a teljes
regisztrációs díj két részletben való megfizetését. Az 1. részlet legyen mondjuk a teljes regisztrációs díj 55%a, azaz 18 000Ft - éppen a féléves csomag előfizetési díjával azonos összeg! Ezt az összeget terapeuták
regisztrációjára vonatkozó ÁSzF-ben foglaltaknak megfelelően a regisztráció jóváhagyását (aktiválás) és
a terapeuta adatlap létrehozását megelőzően banki átutalással kell megfizetni.
A fennmaradó 15 000Ft egy vagy két hónappal is következhet, megegyezés szerint.
Ez már így sokkal jobban hangzik!
Hosszabbítás esetén igényelhető kedvezmények:
Hosszabbítási díjkedvezmény a lejáratot követően, azonos vagy magasabb díjcsomagra történő
hosszabbítás esetén 3%, amelyet a mindenkor érvényes alapdíj alapján számolunk ki.
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További igénybe vehető kedvezmények: Új gyógymódot bemutató cikk beküldése esetén az első hónap
ingyenes, így a regisztráció ideje 7 hónapra meghosszabbodik, feltéve, hogy a szerkesztőség a cikket
elfogadja és publikálja. A megjelenő gyógymód bemutató cikkben a terapeuta társszerzőként szerepel
majd aktív regisztrációjának teljes időtartama alatt, és egy hivatkozás a terapeuta adatlapjára és
honlapjára.
Az elutasított gyógymódbemutató cikkekért cserébe nem tudunk megjelenést felajánlani, és arra, hogy
a szerkesztőség a majdani cikket megfelelőnek találja-e, előzetes garanciát nem tudunk vállalni.
További díj ellenében igényelhető szolgáltatások a regisztráció érvényességi ideje alatt:
Kiemelt megjelenés a terapeuta által választott gyógymódot bemutató oldalon
A főoldalon és az összes aloldalon látható slide banner kiemelés a menü alatt, a baloldali sávban*
PR cikk megjelenés a hírek között (kizárólag a szerkesztők által lektorált és jóváhagyott cikk jelenhet
meg), amely cikk látható lesz a főoldali hírlistában is a baloldalon
Meghirdethető rendezvények (ld. Gyógyító programok), amelyekhez Facebook hirdetés is
kapcsolódik

"Fényfürdő" - Minden OK egyéves VIP terapeuta csomag
Világosság kísérje a gyógyító lépteit, és híre menjen a világban segítő tetteinek!
Az „Fényfürdő” díjcsomagról:
Érvényesség: 12 hónap
A támogatói csomag az alábbi ellenszolgáltatásokat tartalmazza:
1db terapeuta adatlap létrehozása, amely az érvényességi idő alatt végig megjelenik
·
a regisztrált terapeuták listájában (terapeutakereső)
·
az általa gyakorolt gyógymódok bemutatásánál elérhető listában
·
kiemelten is az általa gyakorolt gyógymódok bemutatásánál
Főoldali megjelenés egy alkalommal, határozatlan ideig, a "Legutóbb regisztrált terapeuták" között
Meghirdethető rendezvények (ld. Gyógyító programok) száma az érvényességi idő alatt: 4
Lehetőség 1db PR cikk megjelentetésére az Egészséghírek között, valamint a MásOk - Minden OK
Facebook oldalán és egyes releváns Facebook csoportokban
Lehetőség korlátlan számú szakmai cikk közzétételére az Egészséghírek között, amelyek a MásOk Minden OK Facebook oldalán is, vagy a Minden OK blogon, valamint egyes releváns Facebook
csoportokban. A terapeuták által publikált szakmai cikkekben - a szerkesztői jóváhagyást követően
- a szerző az adatlapjára való hivatkozással együtt megjelenik.
"Fényfürdő" VIP csomaggal rendelkező terapeutáink az érvényességi idő bármely időszakában
kérhetik kiemelésüket a főoldali slide bannerben egy teljes hónapig!
Csomag ára: 48 000 Ft
Részletfizetési lehetőség: Bizonyára senki sem szeretné, hogy most belemenjek abba, hogy az a 48 000 Ft,
ha az egy hónapra eső költségeke nézzük, tényleg elképesztően alacsony, hiszen kevesebb, mint
2 400 Ft/hó, de egyben akkor is meredek egy picit, nem?
Nem szeretnénk, hogy ezen múljon a választása, ezért arra gondoltunk, hogy lehetővé tesszük a tel jes
regisztrációs díj három részletben való megfizetését. A „Befogadó nyitottság” díjcsomag teljes díjának 1.
részlete ekkor a teljes regisztrációs díj 50%-a, azaz 28 500 Ft, majd egy-egy hónappal később következhet
a regisztrációs díj 2. és 3. részlete, kétszer 14 250 Ft.
Így máris sokkal jobban hangzik!
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Hosszabbítás esetén igényelhető kedvezmények:
Hosszabbítási díjkedvezmény a lejáratot követően, azonos vagy magasabb díjcsomagra történő
hosszabbítás esetén 5%, amelyet a mindenkor érvényes alapdíj alapján számolunk ki.
További igénybe vehető kedvezmények: Új gyógymódot bemutató cikk beküldése esetén az első hónap
ingyenes, így a regisztráció ideje 7 hónapra meghosszabbodik, feltéve, hogy a szerkesztőség a cikket
elfogadja és publikálja. A megjelenő gyógymód bemutató cikkben a terapeuta társszerzőként szerepel
majd aktív regisztrációjának teljes időtartama alatt, és egy hivatkozás a terapeuta adatlapjára és
honlapjára.
Az elutasított gyógymódbemutató cikkekért cserébe nem tudunk megjelenést felajánlani, és arra, hogy
a szerkesztőség a majdani cikket megfelelőnek találja-e, előzetes garanciát nem tudunk vállalni.
További díj ellenében igényelhető szolgáltatások a regisztráció érvényességi ideje alatt:
Kiemelt megjelenés a terapeuta által választott gyógymódot bemutató oldalon
A főoldalon és az összes aloldalon látható slide banner kiemelés a menü alatt, a baloldali sávban*
PR cikk megjelenés a hírek között (kizárólag a szerkesztők által lektorált és jóváhagyott cikk jelenhet
meg), amely cikk látható lesz a főoldali hírlistában is a baloldalon
Meghirdethető rendezvények (ld. Gyógyító programok), amelyekhez Facebook hirdetés is
kapcsolódik.

"Határtalan" - Minden OK kétéves VIP terapeuta csomag
Részévé válni az egésznek és nem engedni, hogy a korlátaink visszatartsanak bennünket jó érzés, és
gyümölcsöző… Ez mi nem adhatjuk meg, de kitűzhetjük együtt célul, és együtt mehetünk az úton.
Az „Határtalan” díjcsomagról:
Érvényesség: 24 hónap
A támogatói csomag az alábbi ellenszolgáltatásokat tartalmazza:
1db terapeuta adatlap létrehozása, amely az érvényességi idő alatt végig megjelenik
·
a regisztrál terapeuták listájában (terapeutakereső)
·
az általa gyakorolt gyógymódok bemutatásánál elérhető listában
·
kiemelten is az általa gyakorolt gyógymódok bemutatásánál
Főoldali megjelenés egy alkalommal, határozatlan ideig, a "Legutóbb regisztrált terapeuták" között
Meghirdethető rendezvények (ld. Gyógyító programok) száma az érvényességi idő alatt: 8
Lehetőség 3 db PR cikk megjelentetésére az Egészséghírek között, valamint a MásOk - Minden OK
Facebook oldalán és egyes releváns Facebook csoportokban
Lehetőség korlátlan számú szakmai cikk közzétételére az Egészséghírek között, amelyek a MásOk Minden OK Facebook oldalán is, vagy a Minden OK blogon, valamint egyes releváns Facebook
csoportokban. A terapeuták által publikált szakmai cikkekben - a szerkesztői jóváhagyást követően
- a szerző az adatlapjára való hivatkozással együtt megjelenik.
„Határtalan” VIP csomaggal rendelkező terapeutáink az érvényességi idő bármely időszakában
kérhetik kiemelésüket a főoldali slide bannerben akár két teljes hónapig is!
Csomag ára: 81 000 Ft
Részletfizetési lehetőség: kérhető
Hosszabbítás esetén igényelhető kedvezmények:
Hosszabbítási díjkedvezmény a lejáratot követően, azonos díjcsomagra történő hosszabbítás esetén
10%, amelyet a mindenkor érvényes alapdíj alapján számolunk ki.
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További igénybe vehető kedvezmények: Új gyógymódot bemutató cikk beküldése esetén az első hónap
ingyenes, így a regisztráció ideje 7 hónapra meghosszabbodik, feltéve, hogy a szerkesztőség a cikket
elfogadja és publikálja. A megjelenő gyógymód bemutató cikkben a terapeuta társszerzőként szerepel
majd aktív regisztrációjának teljes időtartama alatt, és egy hivatkozás a terapeuta adatlapjára és
honlapjára.
Az elutasított gyógymódbemutató cikkekért cserébe nem tudunk megjelenést felajánlani, és arra, hogy
a szerkesztőség a majdani cikket megfelelőnek találja-e, előzetes garanciát nem tudunk vállalni.
További díj ellenében igényelhető szolgáltatások a regisztráció érvényességi ideje alatt:
Kiemelt megjelenés a terapeuta által választott gyógymódot bemutató oldalon
A főoldalon és az összes aloldalon látható slide banner kiemelés a menü alatt, a baloldali sávban*
PR cikk megjelenés a hírek között (kizárólag a szerkesztők által lektorált és jóváhagyott cikk jelenhet
meg), amely cikk látható lesz a főoldali hírlistában is a baloldalon
Meghirdethető rendezvények (ld. Gyógyító programok), amelyekhez Facebook hirdetés is
kapcsolódik

"Befogadó nyitottság" - kétéves Minden Ok terapeuta alapcsomag
Utat engedni annak, ami jönni szeretne, és tisztelettel és hálával üdvözölni azt, ami érkezett, hogy
társunkká és tanítónkká váljon általa az élet…
Az „Befogadó nyitottság” díjcsomagról:
Érvényesség: 24 hónap
A támogatói csomag az alábbi ellenszolgáltatásokat tartalmazza:
1db terapeuta adatlap létrehozása, amely az érvényességi idő alatt végig megjelenik
·
a regisztrál terapeuták listájában (terapeutakereső)
·
az általa gyakorolt gyógymódok bemutatásánál elérhető listában
Főoldali megjelenés egy alkalommal, határozatlan ideig, a "Legutóbb regisztrált terapeuták" között
Meghirdethető rendezvények (ld. Gyógyító programok) száma az érvényességi idő alatt: 2
Lehetőség korlátlan számú szakmai cikk közzétételére az Egészséghírek között, amelyek a MásOk Minden OK Facebook oldalán is, vagy a Minden OK blogon, valamint egyes releváns Facebook
csoportokban. A terapeuták által publikált szakmai cikkekben - a szerkesztői jóváhagyást követően
- a szerző az adatlapjára való hivatkozással együtt megjelenik.
Csomag ára: 57 000 Ft
Részletfizetési lehetőség: Bizonyára senki sem szeretné, hogy most belemenjek abba, hogy az az 57 000
Ft, ha az egy hónapra eső költségeke nézzük, tényleg elképesztően alacsony, hiszen kevesebb, mint 2
400 Ft/hó, mert akármit is mondanak mások, egyszerre kifizetve akkor is egy mosógép ára!
Nem szeretnénk, hogy ezen múljon a választása, ezért arra gondoltunk, hogy lehetővé tesszük a teljes
regisztrációs díj három részletben való megfizetését.
A „Befogadó nyitottság” díjcsomag teljes díjának 1. részlete ekkor a teljes regisztrációs díj 50%-a, azaz 28
500 Ft, majd egy-egy hónappal később, amikor talán már az újabb páciensek is megérkeztek Önhöz,
következhet a regisztrációs díj 2. és 3. részlete, kétszer 14 250 Ft.
Így máris sokkal jobban hangzik!
Hosszabbítás esetén igényelhető kedvezmények:
Hosszabbítási díjkedvezmény a lejáratot követően, azonos vagy magasabb díjcsomagra történő
hosszabbítás esetén 8%, amelyet a mindenkor érvényes alapdíj alapján számolunk ki.
További igénybe vehető kedvezmények: Új gyógymódot bemutató cikk beküldése esetén az első hónap
ingyenes, így a regisztráció ideje 25 hónapra meghosszabbodik, feltéve, hogy a szerkesztőség a cikket
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elfogadja és publikálja. A megjelenő gyógymód bemutató cikkben a terapeuta társszerzőként szerepel
majd aktív regisztrációjának teljes időtartama alatt, és egy hivatkozás a terapeuta adatlapjára és
honlapjára.
Az elutasított gyógymódbemutató cikkekért cserébe nem tudunk megjelenést felajánlani, és arra, hogy
a szerkesztőség a majdani cikket megfelelőnek találja-e, előzetes garanciát nem tudunk vállalni.
További díj ellenében igényelhető szolgáltatások a regisztráció érvényességi ideje alatt:
Kiemelt megjelenés a terapeuta által választott gyógymódot bemutató oldalon
Szinte minden oldalon látható slide banner kiemelés a menü alatt, a baloldali sávban*
PR cikk megjelenés a hírek között (kizárólag a szerkesztők által lektorált és jóváhagyott cikk jelenhet
meg), amely cikk látható lesz a főoldali hírlistában is a baloldalon
Meghirdethető rendezvények (ld. Gyógyító programok), amelyekhez Facebook hirdetés is
kapcsolódik

Összefoglaló táblázat:
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Minden Ok támogatói csomagok és extra szolgáltatások árai gyógyítóknak
Támogatói csomag
neve

Érvényességi idő

Fizetés
Terapeuta
gyakorisága adatlap

Listázás a
terapeuta
keresőben

Megjelenés a
gyógymódnál
elérhető
listában

Extra hónap
gyógymód
bemutató cikk
írásáért3

Egyszeri
Rendezvény
Cikk közzététel meghirdetése főoldali
(db)
kiemelés5

Kiemelt
megjelenés a
képvislet
gyógymódnál

Bal oldali slide
banner
kiemelés1
(hónap)

PR cikk publikálása az
Egészséghíreknél 3 és a Részletfizetés
Cafeblogon(db)

Elérhető
hosszabbítási
kedvezmény

1 hónapra vetített
regisztrációs díj

Csomag ára

Minden OK terapeuta alapcsomagok
Útonjáró
Fényfürdő (VIP)
Határtalan (VIP)

12 hónap
12 hónap
határozatlan idejű

Befogadó nyitottság 24 hónap

év ente
év ente
kétév ente

+
+
+

+
+
+

+
+
+

1
1
1

+
+
+

2
4
8

+
+
+

kétév ente

+

+

+

1

+

4

+

félév ente

+

+

+

1

+

1

+

+
+

1
2

1
3

+
+
+
+

3%
5%
13%

33 000 Ft
48 000 Ft
81 000 Ft

2 750 Ft
4 000 Ft
3 375 Ft

8%

57 000 Ft

2 375 Ft

21 600 Ft

3 600 Ft

a hosszabbítás

6 hónap

Hsziao Hszü

időtartamától
függően a félév es díj

5-50%-a

"Ji King" belépő csomagok
Lü

határozatlan idejű

hav onta

+

+

+

Hsziao Hszü

6 hónap

félév ente

+

+

+

4 800 Ft

4 800 Ft

18 000 Ft

3 000 Ft

10 800 Ft

3 600 Ft

a hosszabbítás

1

+

1

időtartamától

+

függően a félév es díj

5-50%-a
a negyedév es díj

egyszeri 3 hónap

Lin

egyösszegű

+

+

+

50%-a

1

kedv ezményre
v áltható

Csun

Barter jellegű csomag egyedi megállapodás szerint

Extra szolgáltatások árai
Érvényességi ideje
Baloldali slide
banner hirdetés1
Kiemelés
gyógymód
bemutatásánál

1 hónap
3 hónap
1 hónap
3 hónap
6 hónap
1 év

PR cikk publikálása
az Egészséghírek
alkalom
rovatban
Rendezvény
hirdetés feltöltése
alkalom
(Facebook
hirdetéssel 2)
PR cikk írása
alkalom
publikálása a
Minden OK blogon

Tudnivalók:
"Úronjáró"
gyógyítói ár

"Fényfürdő" VIP "Határtalan" VIP
gyógyítói ár
gyógyítói ár

"Befogadó
nyitottság"
gyógyítói ár

"Hsziao hszü"
gyógyítói ár

"Lin"
gyógyítói ár

"Lü"
gyógyítói ár

Jó tett helyébe 4

1 800 Ft
4 500 Ft
1 200 Ft
3 000 Ft
5 400 Ft
10 800 Ft

1 458 Ft
3 645 Ft
-

1 296 Ft
3 240 Ft
-

1 620 Ft
4 050 Ft
1 080 Ft
2 700 Ft
4 860 Ft
9 720 Ft

1 800 Ft
4 500 Ft
1 200 Ft
3 000 Ft
5 400 Ft
-

1 620 Ft
4 050 Ft
1 080 Ft
2 700 Ft
-

2 000 Ft
1 333 Ft
-

50-100%

9 000 Ft

7 290 Ft

6 480 Ft

8 424 Ft

9 360 Ft

-

-

100%

8 100 Ft

6 561 Ft

5 832 Ft

7 582 Ft

8 424 Ft

11 664 Ft

-

100%

21 000 Ft

17 010 Ft

15 120 Ft

19 656 Ft

21 840 Ft

-

-

100%

Az árak bruttó árak.
Jelen dokumentum nem minősül teljes tájékoztatásnak, ezért regisztrációs, szerződési és fizetési feltételeinkről kérjük, tájékozódjon
honlapunkon, a w w w .mindenok.hu/minden-ok-mediaajanlat w ebcímen!
Amennyiben tov ábbi kérdése v olna, v agy kéréssel szeretne fordulni munkatársainkhoz, kérjük, használja kapcsolatfelv ételi
űrlapunkat, amely szintén elérhető a w w w .mindenok.hu/kapcsolat oldalon.

[1] 2016. július 1-étől elérhető funkció
[2] A külön díjazás ellenében feltöltött rendezv ényekhez minden esetben kapcsolódik egy, a jelentkezősi határidőt megelőző két hétben futó, 12000-20 000 főt elérő Facebook
hirdetési lehetőség, amellyel kapcsolatban munkatársunk néhány nappal a hirdetés megkezdése előtt felkeresi Önt.
[3] Kizárólag a szerkesztők által lektorált és jóv áhagyott cikk jelenhet meg
[4] "Jó tett helyébe" jót kérhetnek a segítő szerv ezetek v agy a Minden OK által szerv ezett rendezv ényen segítőként, önkéntes gyógyítóként, terapeutaként v agy más
önkéntesként tev ékenykedő gyógyítók kaphatnak. A barter jellegű kedv ezmény általában egy alkalommal, egy v álasztható szolgáltatásra v ehető igénybe és mértéke nem
haladja meg az itt meghatározott maximális értéket.
[5] határozatlan idejű

További tudnivalók:
Az árak bruttó árak, tehát tartalmazzák az Áfát.
Jelen dokumentum nem minősül teljes tájékoztatásnak, ezért regisztrációs, szerződési és fizetési
feltételeinkről kérjük, tájékozódjon honlapunkon, a www.mindenok.hu/minden-ok-mediaajanlat
webcímen!
Amennyiben további kérdése volna, vagy kéréssel szeretne fordulni munkatársainkhoz, kérjük,
használja kapcsolat felvételi űrlapunkat, amely szintén elérhető a www.mindenok.hu/kapcsolat
oldalon.
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