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Rekomendacijos
suteikimo procedūra:
l

Produkto/paslaugos ištestavimas.

l Produkto ar paslaugos kokybė turi atitikti
tinkamumą naudoti visose vartotojui svarbiose
srityse, turėti šias vartotojo poreikius tenkinančias
charakteristikas: veikimas, patikimumas, ilgaamžiškumas,
aptarnavimas, estetika, minimalios toleruojamos defektų ribos.
l Produkto/paslaugos kokybės įvertinimas vadovaujantis
naudos asmens gydymui ar sveikatinimui kriterijumi.

Ši rekomendacija yra medicininėmis žiniomis bei ilgamete gydymo praktika grįstas laidavimas, jog rekomenduojamas
produktas ar paslauga atitinka Jono Girskio stuburo gydymo centro metodikomis grindžiamus kokybės reikalavimus,
turi gydomąją ar sveikatinimo naudą konkrečiai įvardintai asmenų grupei ir/ar tiksliai apibrėžtais panaudojimo atvejais.

l

Tikslinės grupės nustatymas.

Išskirtinumo rinkoje įvertinimas (kodėl specialistas ar gydymo
įstaiga renkasi rekomenduoti būtent šį produktą/paslaugą).
l

Tikslingo panaudojimo rekomendacijos (kokiu būdu, kokiais atvejais
ir kaip dažnai naudoti produktą/paslaugą).
l

Rekomendacijos davėjas gali būti

Būtina gera produktą/paslaugą atstovaujančios organizacijos reputacija (veikla
organizuojama sklandžiai ir atsakingai, viduje ir išorėje vykstantys procesai yra sklandūs,
inovatyvūs ir pažangūs, produktai ir paslaugos kokybiški, veikla draugiška aplinkai, socialiai
atsakinga).
l

Neurologas, fizinės medicinos
ir reabilitacijos gydytojas,
manualinės terapijos specialistas
JONAS GIRSKIS

J. GIRSKIO STUBURO
GYDYMO CENTRAS
(kaip įstaiga)

Papildomi rekomendacijos
įvaizdžio kūrimo bei sklaidos paketai:

Sporto medicinos
gydytojas
MANTAS AMBRAŠKA

I. Rekomenduojamo produkto/paslaugos įvaizdžio sukūrimo
paketas (dalyvaujant pasirinktiems medicinos specialistams):
l

Fotosesija;
l

Video klipas;
l

Įvaizdinis maketas bukletams/leidiniams;
l

Produkto/paslaugos pristatymas/atstovavimas renginiuose.

*Kaina sutartinė.
J. Girskio stuburo
gydymo centro vadovė,
kineziterapeutė
GRETA MILAŠIENĖ

Rekomendacijos
galiojimo
laikotarpis

vieneri metai.
Rekomendacijos
paketo kaina

nuo 2500 eurų.

II. Informacijos apie rekomenduojamą produktą/
paslaugą sklaidos paketas:

Rekomendacijos
turinys/nauda gavėjui:

Fizinės medicinos ir
reabilitacijos gydytoja
RŪTA BURZDŽIENĖ

l

l Produktui/paslaugai suteikiama teisė sutartose
reprezentacinėse pozicijose (pavyzdžiui, įmonės
blankuose, reklaminėje medžiagoje, interneto puslapyje,
informaciniuose leidiniuose ir pan.) naudoti skaitmeniniu
formatu išduotą rekomendacijos ženklą bei numatytą ir suderintą
rekomenduojančio specialisto atvaizdą.

Interneto svetainė www.stuburas.lt (aktyvi nuoroda
rekomendacijų lauke, tekstinis ir vaizdinis pranešimas naujienų skiltyje).
l

Facebook paskyros: J. Girskio stuburo gydymo centras,
J. Girskio stuburo studijų centras.
l

Youtube kanalas.
l

l Produktui/paslaugai suteikiama išsami medicininė rekomendacija
tekstiniu pavidalu, galima naudoti numatytais informaciniais bei
reklaminiais atvejais.
l Į bendradarbiavimo sutartį gali būti įtraukiami ir specialūs, su klientu
individualiai aptarti, rekomendacijos turinio aspektai.

Susisiekite:

komunikacija@stuburas.lt

+370 682 57030

Informacijos apie produktą/paslaugą pristatymas ar
eksponavimas J. Girskio stuburo gydymo centre bei mokymų
įstaigos J. Girskio stuburo studijų centras rengiamuose
seminaruose gydytojams, sveikatinimo
specialistams bei plačiajai visuomenei.
l

+370 618 10525

www.stuburas.lt

Pranešimo žiniasklaidai su išsamiu, į nereklaminį
turinį įvilktu, pasirinkto specialisto interviu apie
rekomenduoto produkto/paslaugos naudą
asmens gydymui/sveikatinimui sklaida.

*Kaina sutartinė.

