Regulamin
DEFINICJE

aktywacji Profilu. Firma może przejść do

PORTAL – strona internetowa – wyszukiwarka

wynikającej z różnicy cen pomiędzy

szukam-ksiegowej.pl.

posiadanym pakietem, a aktualną ceną

UŻYTKOWNIK - internauta korzystający z

wyższego pakietu, przy czym zmiana pakietu

wyszukiwarki szukam-ksiegowej.pl

wiąże się z odnowieniem umowy na 12

FIRMA (Uczestnik) – podmiot, który ma

miesięcy, zaś niewykorzystany okres niższego

aktywny Profil w szukam-ksiegowej.pl

pakietu odlicza się od ceny proporcjonalnie

ADRES – adres (miejsce świadczenia usług)

do czasu wykorzystania na dzień opłacenia

Firmy zgłoszony w REJESTRACJI

dopłaty do wyższego pakietu.

wyższego pakietu po dokonaniu dopłaty

INFORMACJE PODSTAWOWE: Nazwa, adres,
telefon podane w Rejestracji, link do
formularza kontaktowego szukamksiegowej.pl
PROFIL –informacje o Firmie wyświetlane
Użytkownikom, prezentowane w
szukam-ksiegowej.pl w zakresie zależnym od
Typu Profilu i miejsca ich występowania w
Portalu.
LOKALIZACJA: wpisane przez Użytkownika
dane lokalizujące wyszukiwanie biura
rachunkowego i/lub geolokalizacja
internetowa adresu IP Użytkownika.
LISTA UCZESTNIKÓW: lista Firm zawierająca
Informacje Podstawowe wyświetlana w
obszarze strony internetowej Portalu.
MAPA WYSZUKIWANIA: – graficzne
przedstawienie rozmieszczenia Firm w
zadanym promieniu od Lokalizacji, na tle
Open Street Map.
PINEZKA: znacznik na Mapie Wyszukiwania
wskazujący na Adres Firmy.
REJESTRACJA = prawidłowe wypełnienie
formularza rejestracyjnego wraz z wyborem
Pakietu i opłaceniem faktury za wybrany
Pakiet.
PLAN: zakres korzyści i funkcjonalności
związanych z publikowaniem informacji o
Firmie w ramach portalu szukamksiegowej.pl. Pakiet ważny jest przez okres
rozliczeniowy od daty opłacenia faktury i

TYPY PLANÓW:
BASIC – obejmujący Typ Profilu BASIC.
PROFESSIONAL – obejmujący Typ Profilu
PROFESSIONAL (zawiera w sobie PLAN BASIC).
EXPERT – obejmujący Typ Profilu: witryna
(zawiera w sobie PLAN PROFESSIONAL).
TYPY - ZAKRES PROFILI:
BASIC: informacje i funkcjonalności
dotyczące Uczestnika obejmujące:
• Wyświetlanie znacznika Firmy (Pinezki) na
Mapie Wyszukiwania w zadanym promieniu
od Lokalizacji.
• Prezentacja ramki Informacji
Podstawowych Firmy w obrębie Mapy
Wyszukiwania podczas wskazywania
myszką na Pinezkę.
• Wyświetlanie ramki Informacji
Podstawowych w obrębie Listy Uczestników
w zadanym promieniu od Lokalizacji.
INFORMACJE PODSTAWOWE (PLAN BASIC)
Wizytówka:
• Wizytówka na biłym tle.
• Nazwa Planu (Basic – bez gwiazdek).
• Nazwa firmy.
• Logo firmy – BRAK,
• Otwarte / Zamknięte - BRAK.
• Jeden adres firmy.
• Numer kontaktowy - BRAK.
• Adres strony WWW - BRAK.
• Linki do Portali Społecznościowych - BRAK.

Szczegóły Profilu:

• Wyświetlanie Informacji Podstawowych w

• BRAK szczegółów profilu.

obrębie Listy Uczestników z

INFORMACJE PODSTAWOWE (PLAN

pierwszeństwem:

PROFESSIONAL)
Wizytówka:
• Wizytówka na niebieskim tle.
• Nazwa Planu (Professional –1 gwiazdka).
• Nazwa firmy.
• Logo firmy,
• Otwarte / Zamknięte.
• Do 3 adresów firmy.

1. EXPERT. 2. PROFESSIONAL. 3. BASIC.
• Wyświetlanie znacznika Firmy (Pinezki) na
Mapie Wyszukiwania w promieniu 50 km od
Lokalizacji
• Wyświetlanie Informacji Podstawowych w
obrębie Listy Uczestników w promieniu 50
km od Lokalizacji
• Prezentacja Informacji Podstawowych Firmy

• Do 3 numerów kontaktowy.

w obrębie Mapy Wyszukiwania podczas

• Do 3 adresów stron WWW.

wskazywania myszką na Pinezkę

• Linki do Portali Społecznościowych.

• Wyświetlanie Profilu Firmy po kliknięciu w

Szczegóły Profilu:

odnośnik „Zobacz Szczegóły” ramki

• Unikatowy banner dla Firmy wyświetlany w

Informacji Podstawowych lub na nazwę

szczegółach biura.

Firmy w obrębie Listy Uczestników.

• Logo firmy na banerze.

CENY DLA KLIENTÓW obowiązuje od

• Sekcja Kontakt.

01/05/2019 do odwołania (okres promocji)

• Sekcja Godziny pracy.

Promocja polega na obniżeniu cen za

• Sekcja Usługi i specjalizacje,

prezentowanie informacji o Firmie w

• Sekcja O nas.

wyszukiwarce szukam-ksiegowej.pl, o ile

• Sekcja Certyfikaty i referencje.

zostanie wybrany pakiet roczny. Ceny

• Formularz kontaktowy,

promocyjne - po udzieleniu rabatu z tytułu

• Mapa.

promocji wynoszą:

• Dodawanie autorskich aktualnościami z

Pakiet Basic - 0 zł

podpisem biura.

Pakiet Professional – 0 zł (PROMOCJA)

INFORMACJE PODSTAWOWE (PLAN EXPERT).

Pakiet Expert – od 1999 zł rocznie + VAT (pełna

Wizytówka:

wizytów + strona internetowa).

Wszystki funcjonalnośći z Planu Professional

CENY DLA KLIENTÓW poza okresami promocji

bez limitów.

mogą ulec zmianie.

Szczegóły Profilu:
Wszystki funcjonalnośći z Planu Professional
bez limitów.
DEDYKOWANA STRONA INTERNETOWA
Strona internetowa zbudowana z modułów,
konfigurowalna z możliwością dalszej
rozbudowy.
W cenie abonamentu:
• Profesjonalna strona WWW.
• Domena .pl, lub .com.pl na pierwszy rok.
• Hosting,
• Obsługa, serwis w ciągu max. 48h.
• Wsprarcie techniczne.
Informacje i funkcjonalności dotyczące
Uczestnika obejmujące:

