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CENNÍK
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1)  Platnosť od 15. 2. 2015 do vydania ďalšieho cenníka. Ceny sú uvedené v eurách bez DPH

2)  Minimálna výška jednej objednávky po odrátaní všetkých zliav je 150 EUR 

Cenník autodidaktických testov

- prihlásenie a akreditácia študijného materiálu

- uverejnenie materiálov (článok + test)

- technická prevádzka testu

- vyhodnotenie a zaslanie výsledkov do komory

- doba trvania 2 mesiace

Cena: 600 EUR

Doplnková služba: vypracovanie študijného materiálu 

+ uzatvorenie zmluvy a vyplatenie garanta št. materiálov

Účasť na teste medicínskym odborníkom = 0 EUR / ZADARMO

Balík Lekári:

- prihlásenie a akreditácia študijného materiálu

- uverejnenie materiálov (článok + test)

- technická prevádzka testu

- vyhodnotenie a zaslanie výsledkov do komory

- garancia študijného materiálu

- doba trvania 1 mesiac

Cena: 1 100 EUR

Doplnková služba: vypracovanie študijného materiálu

+ uzatvorenie zmluvy a vyplatenie garanta št. materiálov

Balík Lekárnici:

- prihlásenie a akreditácia študijného materiálu

- uverejnenie materiálov (článok + test)

- technická prevádzka testu

- vyhodnotenie a zaslanie výsledkov do komory

- garancia študijného materiálu

- doba trvania 2 mesiace

Cena: 800 EUR

Doplnková služba: vypracovanie študijného materiálu

Balík Sestričky:

Štandardné banerové formáty

Zobrazení Cena

Square Plná kapacita / týždeň 200

Half Page Plná kapacita / týždeň 300

Megaboard Plná kapacita / týždeň 200

Skyscraper Plná kapacita / týždeň 75

Rectangle Plná kapacita / týždeň ?

Interstisial (intro) Plná kapacita / týždeň 200

Interactive bent Plná kapacita / týždeň 200

Textové formáty a katalógové zápisy

Počet / obdobie Cena

PR článok 1 ks

2 ks

100

150

Textový odkaz 1 týždeň

4 týždne

50

100

Direct mail Všetci 100

Špeciálne riešenie

Branding portálu týždeň 350
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Schéma - Priebeh autodidaktického testu

NÁPAD, IDEA INTERNETOVEJ VZDELÁVACEJ AKTIVITY

špecifikácia cieľovej skupiny, témy testu,

 časového obdobia, atď.

VYPRACOVANIE PODKLADOV
odborný článok(y),  odborný test: 

20 otázok s vyznačenou správnou odpoveďou

ZABEZPEČENIE GARANTA
nájdenie a kontaktovanie odborníka,

ktorý bude garantom pre odbornosť

článkov a testu

ZMLUVA S GARANTOM
podpísanie zmluvy s odborným 

garantom

ODBORNÁ GARANCIA
schválenie odborného obsahu 

a testu garantom

PRIHLÁŠKA
príprava prihlášky 

autodidaktického testu 

pre akreditačnú autoritu

ZHROMAŽDENIE DOKUMENTOV
dokumenty, ktoré sa priložia do žiadosti: 

prihláška, zmluva s garantom,

 odborné články, test

AKREDITAČNÁ AUTORITA
vzdelávací program schváli

alebo zamietne

TECHNICKÁ REALIZÁCIA
pridanie článkov a testu,

nastavenia parametrov vzdelávacieho

programu

ONLINE

VZDELÁVACÍ

PROGRAM

ARCHIVÁCIA VÝSLEDKOV
uloženie výsledkov a 

štatistík do databázy

VYPRACOVANIE VÝSTUPU
po skončení testu vypracovanie zoznamu

účastníkov a počtu bodov, ktorý dosiahli

ZHODNOTENIE
odborný garant po skončení

zhodnotí priebeh a výsledky, 

napíše vyjadrenie

VYTVORENIE DOKUMENTÁCIE
zoznam účastníkov a výsledkov testu 

a garantovho zhodnotenia

AKREDITAČNÁ AUTORITA
obdrží vyjadrenie od garanta,

 zoznam účastníkov testu 

a dosiahnuté výsledky

DOKTOR

REGISTRÁCIA
iba pri prvom teste

ZADANIE KÓDU
ak je program určený

pre špecifické osoby

CERTIFIKÁT
odoslaný mailom po

ukončení testu

ERTIFIKÁERTIFIKÁERTIFIKÁERTIFIKÁR ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

DOKTORAKREDITAČNÁ AUTORITA eHEALTH.SK

KLIENT ADMINISTRAČNÝ ORGANIZÁTOREDUKAČNÝ ORGANIZÁTOR

GARANT

Balík 2
Technický Garant 

+

Administratívny organizátor

Balík 1
Technický Garant

ČO ZABEZPEČÍME?


