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Комерційна пропозиція
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.
Кавецького НАН України пропонує вашій компанії долучитись до партнерської
програми з інформування громадян України через мережу Інтернет про найбільш
небезпечне онкологічне захворювання жінок – рак молочної залози.
Висококваліфікованими науковцями – докторами та кандидатами наук нашої
академічної науково-дослідної установи, яка упродовж 50-ти річної історії свого
існування є провідною в Україні з досліджень у галузі раку та єдиним від України
членом Європейської організації протиракових інститутів (OECI) створено і розміщено
в мережі Інтернет (http://www.breast-cancer.org.ua) українськомовний Інтернет-портал
«Майбутнє без раку», предметом якого є первинна профілактика, діагностика і
лікування хворих на рак молочної залози.
Портал створений насамперед з науково-просвітницькими цілями. Серед значної
кількості медичних і «псевдомедичних» ресурсів онкологічної спрямованості наш
портал вдало вирізняється високим рівнем релевантності і достовірності
інформації, що базується на сучасних наукових даних експериментальної і
клінічної онкології, представленні клінічних даних відповідно до затверджених
МОЗ України «Стандартів (протоколів) надання медичної допомоги за
спеціальністю «онкологія», а також адаптованості інформації для розуміння
широким колом пересічних громадян, що не є спеціалістами у галузі медицини.
Технічно портал створений на платформі CMS Joomla, дизайн порталу
реалізовано в традиційній кольоровій гаммі «рожевої стрічки». Інтерфейс порталу
містить елементи авторського дизайнерського оформлення, в матеріалах використано
унікальні авторські малюнки, презентації, відеоролики тощо. Ресурс захищено
патентом на промисловий зразок.
Контент порталу представляє собою комплексну інформаційну систему, що
включає надзвичайно широке коло питань, асоційованих з раком молочної залози у
жінок. Глибоко розкриваючи аспекти симптоматики, діагностики, клінічної
класифікації, лікування раку молочної залози, ресурс має виражену профілактичну
спрямованість, призваний виховувати вмотивованість до здорового способу життя,
відмови від шкідливих звичок, онкологічну настороженість, перешкоджання
канцерофобії та своєчасність звернення у медичні заклади за кваліфікованою медичною
допомогою. Достовірність і високий рівень якості контенту забезпечені професійним
науковим і літературним редагуванням. Контент порталу постійно оновлюється і
доповнюється релевантною інформацією.
Портал вперше було представлено широкому загалу лікарів онкомамологів
15.10.2015 р. на науково-практичній конференції «Персоніфікація лікування

гормонозалежних пухлин», Яремча, Україна, в науковій доповіді к.б.н. Т.В. П’ятчаніної
«Інтернет-портал www.breast-cancer.org.ua щодо профілактики, діагностики і лікування
хворих на рак молочної залози». Ресурс отримав багато схвальних відгуків від учасників
конференції.
Все вищезгадане свідчить про відповідність порталу сучасним вимогам, що
висуваються до Інтернет-ресурсів медичної спрямованості, а також про його
потенційну конкурентоспроможність.
Пропонуємо вашій компанії долучитись у якості партнера для підтримки і
розвитку представленого проекту, що може бути реалізовано у наступні способи:
Партнерство
Опис послуги
Вартість
послуги
Інформацій- 1. Взаємне розміщення (на порталі у розділі «Допомога Безкошто
проекту» та офіційному сайті партнера) (у визначених вно
ний партнер
об’ємах), рекламної продукції (банер, логотип
організації, посилання на сайт партнера тощо)
Благодійний 1. Розміщення прізвища особи або назви компанії в Внесок на
розділі «Благодійні внески» на порталі
будь-яку
внесок
суму
1. Розміщення опису компанії в розділі «Допомога 4
тис.
Партнер
проекту» на порталі.
грн/міс
1. Розміщення опису компанії, а також її продукції у 12
тис.
Офіційний
відповідних розділах порталу.
грн/міс
партнер
2. Розміщення логотипу партнера на головній сторінці
порталу у «футері».
тис.
Генеральний 2. Розміщення інформаційних матеріалів або рекламного 30
модуля в слайд-шоу на головній сторінці порталу.
грн/міс
партнер
3. Розміщення логотипу і банеру на головній сторінці
порталу.
4. Розміщення науково-інформаційних статей, клінічних
досліджень тощо у відповідних модулях і розділах
порталу.
5. Розміщення тематичних новин партнера.
6. Розміщення опису компанії, а також її продукції у
відповідних модулях і розділах порталу.
7. Розміщення інформації про події під назвою або
логотипом партнера.
Додатково інформуємо Вас, що за період жовтень 2015 р. - лютий 2016 р. портал
відвідало 2177 користувачів (в середньому 20-30 на добу), переглянуто 4437 сторінок
сайту, середня тривалість візиту 1 хв 50 с.
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