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LekSeek Polska to firma realizująca specjalistyczne  
projekty dla sektora medycznego. 

Nasz kapitał to ludzie i doświadczenie, dzięki 
którym możemy zaproponować elastyczne, optymalne 
rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb 
każdego klienta. 

Nasze zasoby uniezależniają nas od korzystania 
z usług dostawców zewnętrznych. W ten sposób 
mamy pełną kontrolę nad wszystkimi etapami  
realizowanego projektu. 

Poznaj LekSeek Polska

Wszystko 
w jednym miejscu 



DOŚWIADCZENIA
w branży

ODSŁON MIESIĘCZNIE
naszych portali

MOBILNYCH
dla lekarzy i pacjentów

LEKARZY
korzystających codziennie 

z naszych usług 

MEDYCZNYCH
różnych specjalizacji

W TYM PONAD 60 
specjalistów działu IT

POBRAŃ 
naszych aplikacji
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Nasz zespół IT to ponad 60 wysokiej  
klasy profesjonalistów.

Tworzy go młoda kadra programistów, 
świetnie poruszających się w obszarze 
najnowszych technologii.  

To osoby z doskonałą znajomością  
potrzeb rynku usług medycznych  
w obszarze IT (wiedza na temat  
specyfiki branży, używanej terminologii, 
uwarunkowań prawnych, itp.).

LUDZIE TO NASZ KAPITAŁ



Usługi IT

Aplikacje desktop

Aplikacje mobilne (iOS, Android)

Analityka wdrożeniowa

Świadczenie usług zewnętrznych

Audyt oprogramowania medycznego

Testy i wdrożenia

Badania nad nowymi produktami i usługami 

Programowanie systemów i programów pod klucz

Implementacje LekSeek SIM do zewnętrznych rozwiązań



Realizacja projektów w oparciu o metodyki:  
Agile, Scrum, Kanban, Waterfall. 

Znajomość i stosowanie wzorców projektowych  
oraz założeń tworzenia kodu.

Używanie narzędzi wspierających realizację projektu:  
Svn, Git, Mantis, Jira, Hudson, Jenkins, itd.

Doświadczenie ze środowiskami wirtualizacji  
i narzędziami pracy zdalnej.

Kompetencje technologiczne

TECHNOLOGIE

• J2EE 
• Java Client/Server 
• Android 
• .NET – desktop, serwer, mobilny 
• Python 
• PHP 

• JavaScript 
• HTML5 
• CSS3 
• iOS 
• C++, C
• Linux, embedded (RPI i inne)



Tworzymy aplikacje na platformy iOS i Android.

Dotychczas opracowaliśmy ponad 80 różnych aplikacji.

Kompleksowa usługa:  projektowanie, programowanie,  
testowanie, wdrażanie, reagowanie na uwagi i komentarze, 
aktualizacje, analiza działań użytkowników.

Obsługa kont developerskich:  App Store, Google Play,  
Microsoft Store.

Zarządzanie reklamami w aplikacjach. 

APLIKACJE MOBILNE

tys.200
POBRAŃ naszych aplikacji



Aplikacje mobilne to teraz nasze oczko w głowie



Dotychczas zrealizowaliśmy kilkadziesiąt serwisów  
internetowych, adresowanych do lekarzy, farmaceutów,  
pielęgniarek i pacjentów.

Dostarczamy wyspecjalizowane e-narzędzia  
(baza leków, kalkulatory medyczne, itp.).

Jednym z najbardziej zaawansowanych projektów jest  
Gabinet drWidget - program do zarządzania gabinetem  
lub przychodnią lekarską. Na dzień dzisiejszy korzysta  
z niego ponad 16 000 użytkowników w modelu SaaS.

Kompleksowa obsługa:  UX Design, projektowanie,  
programowanie, testowanie, wdrażanie, aktualizacje,  
analiza aktywności użytkowników.

mln10
ODSŁON rocznie naszych portali

STRONY I SYSTEMY WWW



ANALIZA & UX DESIGN

Każdy projekt zaczyna się od analizy. 
Jeśli masz pomysł na program, stronę 
lub aplikację mobilną, możemy dokonać  
analizy rynku, konkurencji, potrzeb  
użytkownika, a także otoczenia prawnego. 

W następnym kroku oferujemy przygotowanie 
makiet funkcjonalnych. Dzięki nim zapoznasz 
się z projektem, tym jak działa, jaka jest jego 
ergonomia i jaki jest jego odbiór przez poten-
cjalnego użytkownika – jeszcze przed zapro-
gramowaniem i wdrożeniem.

Etap ten pozwala zaoszczędzić czas 
i pieniądze, eliminując wprowadzanie 
zmian w gotowym i wdrożonym już
projekcie. 



Oferujemy kompleksowe i profesjonalne
usługi projektowania graficznego.  
Nasz zespół gwarantuje projekty na najwyższym 
poziomie, uwzględniające najnowsze trendy
i standardy projektowe.  
Możemy zaoferować projekty:

GRAPHICS DESIGN

  stron i aplikacji internetowych

  aplikacji mobilnych

  mailingów

  reklam i banerów

  logotypów  i materiałów reklamowych

  MMS-ów





Rozwój i aktualizacja systemów  
informacji medycznej 

Treści merytoryczne do projektów  
e-marketingowych

Rada naukowa

Schematy terapeutyczne

Usługi copywriterskie

Stworzymy dla Ciebie projekt, a także wypełnimy go 
treścią. Dzięki własnemu zespołowi copywriterów oraz 
współpracy z grupą specjalistów możemy zaoferować 
najwyższą jakość usług zawsze na czas.



Realizacja projektów 
na miejscu i u klienta.

Dostarczanie zespołów  
(developerzy, nadzór, 
kierownik, lider, 
mentoring).

Własne zasoby sprzętowe, 
infrastruktura i przygotowa-
nie rozwiązań.

Elastyczna organizacja 
pracy, dostosowana  
do potrzeb klienta.

MODEL WSPÓŁPRACY



PROGRAMY EDUKACYJNE

E-MAILINGI

APLIKACJE DESKTOPOWE

PUBLIKACJE DRUKOWANE

SMS

MMS

CALL CENTER

APLIKACJE MOBILNE

MEDYCZNE SYSTEMY 
INFORMATYCZNE

APLIKACJE INTERNETOWE

PEŁNA ANALITYKATELEMEDYCYNA



Call Center
Sprzedaż, promocja, telefoniczny przedstawiciel medyczny

MMS
Wiadomości obrazkowe wraz z linkiem do wybranej grupy specjalistów

SMS 
Wiadomości tekstowe wysyłane do wybranej grupy specjalistów

E-mailing
Newsletter Expert, Newsletter Express, Nowe Technologie

Serwisy www 
Reklama banerowa, artykuły sponsorowane, pozycjonowanie leków,  

serwisy dedykowane

Aplikacje internetowe 
Reklama banerowa, pozycjonowanie leków, aplikacje dedykowane

Aplikacje mobilne 
Komunikaty PUSH, banery reklamowe, dedykowane aplikacje

Programy edukacyjne 
Serwisy www, aplikacje, call center, szkolenia, itp. 

Publikacje drukowane 
Receptariusz docierający do 10 tys. lekarzy, reklama, okładka, pozycjonowanie leków 

Pełna analityka 
Pełna kontrola i wymierność efektów kamapnii Multichannel

PROGRAMY EDUKACYJNE

E-MAILINGI

APLIKACJE DESKTOPOWE

PUBLIKACJE DRUKOWANE

SMS

MMS

CALL CENTER

APLIKACJE MOBILNE

MEDYCZNE SYSTEMY 
INFORMATYCZNE

APLIKACJE INTERNETOWE

PEŁNA ANALITYKATELEMEDYCYNA

Oferowane rozwiązania to długoterminowa strate-
gia spójnego, kontrolowanego oraz efektywnego 
wsparcia promocji produktów Państwa firmy. Bieżą-
ca i szczegółowa analityka prowadzonych aktywności 

oraz oszczędności dzięki kompleksowej realizacji przez  
LekSeek Polska. Zapewniamy elastyczne  i optymalne 
rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb 
klienta.

Z powodzeniem realizujemy wielokanałowe kampanie reklamowe (Multichanel).
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ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA

REP

OMNICHANNEL

OMNI APP

Naszą specjalnością są także kampanie typu OMNICHANNEL. Oprócz 
wielokanałowego dotarcia do lekarza z przekazem promocyjnym, możemy również 
zaoferować usługi naszych doświadczonych i skutecznych przedstawicieli (REP). 
To wszystko w połączeniu z zewnętrznymi źródłami promocji, stosowanymi przez 
klientów, gwarantuje pełną analitykę i w efekcie – pełen sukces.



Od wielu lat pomagamy najlepszym firmom sektora medycznego w realizacji skutecznych 
kampanii marketingowych. Z oferowanych przez nas usług skorzystali m.in.:

Zaufali nam



Kompletne i stale aktualizowane dane członków klubu  

Zarejestrowane dane: e-mail, adres, telefon, miejsce pracy, specjalizacje

Akademia LekSeek - baza wiedzy na naszej stronie i cykliczny newsletter

Newsletter od ekspertów 
dla profesjonalistów

To efekt 15 lat istnienia firmy i jeden z naszych największych atutów  
- unikatowa baza kontaktów. Możemy być dumni, że tak wielkie grono 
specjalistów z różnych dziedzin medycyny na co dzień korzysta z naszych 
produktów. Baza stale się powiększa, co jest dowodem skuteczności naszych 
działań oraz rosnącego zaufania do proponowanych przez nas rozwiązań.

Lekarzy różnych 
specjalności

Lekarzy  
stomatologów

Aptek  
i farmaceutów

Pielęgniarek

86 000 7 00016 000 5 000



System wsparcia decyzji terapeutycznej lekarza  
LekSeek MD+ to program, który pomaga mu w do-
braniu skutecznej, a zarazem bezpiecznej terapii dla 
pacjenta. Inteligentna wyszukiwarka reaguje na jed-
noczesne wpisanie kilku słów kluczowych i na tej 
podstawie wskazuje optymalne w danym schorze-
niu leki.

Dobór leków odbywa się z uwzględnieniem wska-
zań terapeutycznych, a także innych czynników, 
mających istotne znaczenie dla zdrowia pacjenta, 
jak np. nadwrażliwość na daną substancję czynną, 
przeciwwskazania, itp.

System jest kompatybilny z Systemem Informacji  
Medycznej LekSeek i wykorzystuje narzędzia oraz 
dane w nim zawarte. 

Stała aktualizacja danych, zgodnie ze wskazaniami 
ChPL, obwieszczeniami refundacyjnymi, itp.  



Tworzony pod okiem doświadczonego zespołu  
i licznego grona współpracujących ekspertów  
(w tym lekarzy różnych specjalizacji).

Regularnie aktualizowany - obwieszczenia refundacyjne,  
nowe rejestracje, itp.

Objęty pełnym wsparciem ze strony IT, API, dokumentacja, 
udostępnianie niestandardowych usług.

Elastyczny - umożliwia tworzenie nowych baz informacji  
oraz rozszerzanie już istniejących, uwzględniając preferencje 
klienta (np. receptury aptekarskie, antybiotyki, itp.). 

Dzięki LekSeek SIM możemy tworzyć dla Ciebie aplikacje mobilne, 
serwisy i aplikacje internetowe oraz wiele więcej.

System Informacji Medycznej LekSeek SIM to zestaw  
profesjonalnych narzędzi i baz informacji medycznych,  
niezbędnych w codziennej pracy każdego lekarza. 



17 000
OPISÓW produktów  

leczniczych

8200
ChPL w naszej bazie

Baza Leków

Baza kalkulatorów

Wielka Baza ChPL

Baza norm i skali

Baza interakcji

Klasyfikacja ATC

Baza ICD-10

Baza INN

Baza ICD-9

Skala BVAS/WG



.pl

Codziennie aktualizowany portal dla lekarzy, z informacja-
mi na temat służby zdrowia i sektora medycznego, umoż-
liwiający również kompleksowy dostęp do oferty LekSeek.

Nowoczesny, bezpłatny program do zarządzania przy-
chodnią lub indywidualnym gabinetem. Zaawansowany 
technologicznie, spełniający wszystkie standardy obo-
wiązujące w służbie zdrowia. 

Serwis dla farmaceutów, z aktualnościami z rynku 
medycyny i farmacji oraz bazą profesjonalnych  
narzędzi on-line, ułatwiających codzienną pracę pra-
cownikom aptek. 

Platforma dla lekarzy, zapewniająca dostęp do praktycz-
nych narzędzi ułatwiających codzienną pracę - do Bazy 
Leków (w tym informacji o nowych rejestracjach) oraz 
mobilnych aplikacji medycznych. 

Serwis stworzony z myślą o edukacji prozdrowotnej pa-
cjentów, zachęcający do szeroko rozumianej profilak-
tyki, informujący o ciekawych inicjatywach, pomocny 
również w wyszukiwaniu leków i aptek. 

Nowoczesny i praktyczny serwis dla pielęgniarek  
i położnych, mający nie tylko dostarczać przydatnych 
informacji, ale także sprzyjać wymianie doświadczeń 
oraz integracji środowiska.

Otwarta platforma medyczna, adresowana do lekarzy, 
farmaceutów i pacjentów. Zapewnia dostęp do bazy 
lekarzy wielu specjalizacji i pozwala zdalnie umawiać 
wizyty.

Innowacyjny program do prowadzenia gabinetów i kli-
nik stomatologicznych. Pomaga zwiększyć wydajność 
pracy, poprawia jej organizację, usprawnia kontakt z pa-
cjentami oraz ich obsługę.

Serwis dla pasjonatów nowych technologii, informują-
cy o innowacyjnych rozwiązaniach i ich wykorzystaniu  
w różnych dziedzinach medycyny - w Polsce i na 
świecie.

www.leksykon.com.pl

www.drw.pl

www.apptekarz.pl

www.drwidget.plwww.zdrowastrona.pl

www.pielegniarkom.pl

www.lekseek.comwww.dr100.pl

www.medkiosk.pl

NASZE MARKI



Portal, na którym alergicy sprawdzą aktualne komuni-
katy na temat sezonowego stężenia alergenów w po-
szczególnych regionach kraju oraz znajdą wiele innych, 
praktycznych informacji. 

Serwis dostarczający wszechstronnych informacji na temat 
wszystkich leków dopuszczonych do obrotu, dostępnych 
w Polsce, według oficjalnych, urzędowych ChPL.

Baza zawierająca ponad 8 tys. oryginalnych Charak-
terystyk Produktów Leczniczych wszystkich leków  
dopuszczonych do obrotu w Polsce, powstała w opar-
ciu o urzędowe, oficjalne źródła informacji.

Internetowe forum, którego celem jest integracja śro-
dowiska medycznego. Ułatwia nawiązywanie cennych 
kontaktów, poszerzanie wiedzy i dzielenie się doświad-
czeniami. 

www.pylenia.pl

www.kompendium.com.pl

www.chpl.com.pl

www.receptariusz.plwww.lekarze.lekarzom.pl

Portal, który ułatwia błyskawiczne znalezienie informacji 
o wszystkich lekach dostępnych w Polsce, sprawdzenie 
klasyfikacji ATC, ICD-10 oraz interakcji. Ułatwia prawi-
dłowe wystawienie recepty.

Niezbędnik każdego seniora. Serwis to prawdziwe kom-
pendium wiedzy na temat wszystkich bezpłatnych le-
ków objętych programem 75+. 

www.lekseniora.pl

Nowoczesna platforma telemedyczna, usprawniająca 
kontakt między lekarzem a pacjentem. Pozwala wygod-
nie przeprowadzać eWizyty.

www.telemedik.pl

Rozbudowane narzędzie pozwalające na dokładną ana-
lizę zachowań preskrypcyjnych lekarzy. Umożliwia mo-
nitorowanie efektywności kampanii promocyjnych.

www.lekseek.com

Niezawodna pomoc w codziennej pracy przedstawicie-
la medycznego. Dzięki aplikacji można w szybki i wy-
godny sposób zarządzać czasem pracy oraz zadaniami 
do wykonania.

www.lekseek.com

Jesteśmy liderem na rynku informacji medycznej w Polsce. Doskonale znamy potrzeby  
i oczekiwania naszych odbiorców oraz potrafimy im sprostać. Oferujemy najlepsze  

rozwiązania - zarówno dla lekarzy i farmaceutów, jak i pacjentów.



  

Bezpłatny program do prowadzenia
Twojego gabinetu lekarskiego

www.drw.pl

Partnerzy



Gabinet drWidget to nowoczesny program do kompleksowego  
zarządzania indywidualną praktyką lub przychodnią lekarską.

Zaawansowany technologicznie, a zarazem łatwy w obsłudze, spełnia wszystkie  
standardy obowiązujące w służbie zdrowia. Gwarantuje bezpieczeństwo danych   
i wielokanałowe wsparcie techniczne. Korzystanie z programu pozwala lekarzowi   
zaoszczędzić nawet do 20 proc. czasu dziennie.

UŻYTKOWNIKÓW 
różnych specjalności

tys.

16

w marcu 2018 r.

Zapewniamy ciągły 
wzrost liczby  

użytkowników

Procentowy rozkład specjalistów korzystających z DRW



Poznaj możliwości
i najważniejsze funkcje programu

• Przeprowadzanie wizyt
• Wystawianie recept
• Wystawianie e-zwolnień
• Moduł raportowy
• Prowadzenie, zgodnie z prawem, 

Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej

• Mierzenie efektywności pracy

• Rozliczanie z NFZ
• Gotowe formularze,  

ponad 80 wzorów
• Przejrzysty kalendarz
• Konto pacjenta
• Zapisy on-line
• Aplikacja mobilna 

dla lekarza i pacjenta

DOSTĘPNY W CHMURZE 
Dzięki temu lekarz ma dostęp do programu z dowolnego miejsca 
- wystarczy połączenie z internetem. Gwarantujemy bezpieczeńst-
wo danych lekarza i jego pacjentów.

RODO
WYMAGANIA



Reklama kontekstowa
gwarantowana skuteczność kampanii

Dotarcie z komunikacją do lekarza w chwili decyzyjnej: 
rozpoznanie/recepta/zalecenia/ICD-10

Precyzyjne dotarcie z komunikacją 
do wybranych lekarzy specjalistów

Precyzyjna weryfikacja efektywności kampanii, 
ilość poleceń po uruchomieniu kampanii/do ilości  
poleceń przed kampanią

Dzisiejsze uczestnictwo w informatyzacji służby zdrowia 
gwarantuje Ci lepszą pozycję w przyszłości.



Aplikacje mobilne drWidget



www.dr100.pl

Dr100 jest innowacyjnym programem do prowadzenia kliniki stomatologicznej. 
Pozwala na kompleksowe nią zarządzanie, zarówno w części medycznej, jak i 
administracyjnej. Wyposażony został w zaawansowane narzędzia, m.in. wizual-
ny diagram zębowy, interaktywną kartę periodontologiczną, moduł magazyno-
wy czy rozliczeniowy, spełnia też wszystkie standardy EDM. 

RODO
WYMAGANIA



Poznaj możliwości
i najważniejsze funkcje programu

• Interaktywny diagram  

zębowy

• Grafik pracy placówki

• Zapisy on-line pacjentów

• Plan leczenia 

• Zlecenie protetyczne  

i ortodontyczne

• Baza Leków i Interakcji

• Wystawianie recepty

• Dostęp do systemu eWUŚ

• Moduł rozliczeń z NFZ

• Kontrola stanów  

magazynowych

• Powiadomienia SMS

• E-zwolnienia

• Czat

DOSTĘPNY W CHMURZE 
Dzięki temu lekarz ma dostęp do programu z dowolnego miejsca - 
wystarczy połączenie z internetem. Gwarantujemy bezpieczeństwo 
danych lekarza i jego pacjentów.

RODO
WYMAGANIA



Reklama kontekstowa
gwarantowana skuteczność kampanii

Dotarcie z komunikacją do lekarza  
w chwili decyzyjnej: 
recepta/zalecenia/ICD-10

Precyzyjne dotarcie z komunikatem 
do wybranych lekarzy specjalistów

Precyzyjna weryfikacja  
efektywności kampanii, 
ilość poleceń po uruchomieniu kampanii/
do ilości  poleceń przed kampanią

Zarejestrowanych
placówek

680
w marcu 2018 r.

Użytkowników  
korzystało codziennie 
w marcu 2018 r.

12
Przeprowadzonych
wizyt 
w marcu 2018 r.

74 tys.tys.



Rozbudowane narzędzie analityczne  
pozwalające na dokładną analizę  
zachowań preskrypcyjnych lekarzy.

Monitorowanie efektywności  
kampanii promocyjnych.

Monitorowanie efektywności pracy  
przedstawicieli medycznych.



Cechy aplikacji 

• Dane od dużej grupy lekarzy (35 tys.), dostępne 
on-line, aktualizowane na koniec każdego dnia

• Dzięki temu, że aplikacja dostępna jest  
„w chmurze”, nie musisz instalować żadnych baz

• Dostęp do danych opisujących zachowania  
preskrypcyjne lekarza (ICD10, molekuły, produk-
ty itp.) oraz do danych o pacjencie (wiek, płeć)

• Dostęp do danych na temat zaleceń lekarza na 
recepcie (Rx) i poza receptą (N-Rx)

• Możliwość oceny efektywności kampanii  
promocyjnej

• Elastyczność: możliwość filtrowania danych  
według lokalizacji i przedziału czasowego

• Generowanie przejrzystych wykresów i zapis  
w kilku formatach

• Automatyczne wyliczanie średnich  
(np. przepisywalności)

• Szybki eksport danych do Excela
• Prosta, intuicyjna obsługa

LEKARZY 
Dane od dużej grupy 
lekarzy, która stale rośnie

tys.35



Zdalna opieka medyczna to komfortowe rozwiązanie 
zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza. Pacjent zyskuje 

możliwość samodzielnego wykonania badania oraz  
konsultacji na odległość, a lekarz oszczędza czas.

www.telemedik.pl



TeleMedik to najlepsza odpowiedź na rosnące potrzeby Polaków w zakresie cyfryzacji służby zdrowia. 
Jak podkreślają eksperci PwC, same usługi telekonsultacji osiągają tempo 110% wzrostu rocznie.

Duży potencjał



W trosce o  
zdrowie pacjenta
TeleMedik kompleksowo zadba o zdrowie  
pacjenta. Platforma nie tylko pozwoli mu od-
być eWizytę, lecz także przypomni o koniecz-
ności zażycia kolejnej dawki leku oraz dostar-
czy cennych informacji o zdrowiu.







Misją LekSeek jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla pacjentów, lekarzy i farma-
ceutów w unikalnym modelu biznesowym. Naszym celem jest upowszechnienie usług  
z obszaru e-zdrowia, zwłaszcza w zakresie bezpłatnego do nich dostępu. Jest to możliwe 
dzięki społecznemu zaangażowaniu partnerów projektu, wyznających takie wartości jak 
LekSeek Polska.

Z myślą o rozwoju polskiej medycyny opracowujemy innowacyjne 
technologicznie rozwiązania.  Oferujemy Państwu udział w Platformie, 
która zmieni obraz polskiej medycyny w erze cyfrowej.

Nasze działania przyniosą niezaprzeczalne korzyści beneficjentom 
Platformy MyDr, takie jak: swobodny dostęp do lekarza, właściwa kon-
trola terapii, opieka farmaceutyczna, telemedycyna, monitoring funkcji 
życiowych, edukacja zdrowotna, systemy raportowe i analityczne,  
badające określone obszary e-medycyny. 

Zapraszamy do udziału w tej misji, zapraszamy do platformy MyDr!

Zintegrowany z naszymi systemami:

MyDr platforma, 
która zmieni obraz polskiej medycyny



Platforma MyDr to dla lekarza szansa na 
pozyskanie nowych pacjentów oraz dodat-
kowy kanał komunikacji z nimi. Decydując 
się na korzystanie z MyDr, lekarz zyskuje także 
szereg aplikacji mobilnych wspierających jego 
codzienną pracę, dostęp do sprawdzonych sys-
temów informacji medycznej i bezpłatną, wirtualną 
recepcję. Platformę można zintegrować z progra-
mem do prowadzenia EDM, używanym przez lekarza. 
Ma on także możliwość skorzystania z oprogramo-
wania oferowanego przez LekSeek, czyli z Gabinetu 
drWidget oraz dr100.

Możliwości 
konta lekarza





Inteligentna wyszukiwarka lekarzy.
Szybkie i wygodne umawianie  
wizyt i telewizyt. Bez czekania  
w kolejkach.



Dla pacjenta platforma MyDr to opieka zdrowotna na miarę XXI  
wieku. Dostęp do bazy lekarzy wielu specjalizacji (wraz z opiniami na ich 

temat), możliwość umawiania wizyt przez internet oraz korzystania  
z telemedycyny, realizacja e-recepty bez wychodzenia z domu – oto 

kilka z licznych zalet konta pacjenta.

Możliwości 
konta pacjenta



Wsparcie pracy przedstawicieli medycznych



Korzyści dla partneraKorzyści dla przedstawiciela medycznego

• Wygodne planowanie wizyt u lekarzy dzięki synchronizacji aplikacji 
z kalendarzami dostępnymi w Gabinecie drWidget i dr100

• Możliwość ustalenia lokalizacji lekarza i wyboru optymalnej trasy
• Możliwość przeprowadzenia wizyty on-line (wideoczat)
• Raportowanie stanu wizyt (czas, realizacja skryptu  

rozmowy, wizyta podwójna, itp.)
• Opcja wysyłki dedykowanych materiałów do lekarza

• Wsparcie codziennej pracy przedstawicieli medycznych
• Możliwość optymalizacji pracy przedstawicieli medycznych
• Możliwość realizowania wideokonferencji szkoleniowych dla 

przedstawicieli medycznych i przeprowadzania testów wiedzy
• Zarządzanie materiałami merytorycznymi i reklamowymi lekarza
• Omnichannel - koordynacja kampanii reklamowych z pracą 

przedstawiciela medycznego

Zintegrowany z naszymi systemami:



Serwis internetowy adresowany do lekarzy wszystkich specjalizacji, 
na bieżąco aktualizowany, z wszechstronnymi informacjami na  
temat szeroko pojętej medycyny i rynku leków. Można tu sko-
rzystać z profesjonalnych narzędzi, takich jak bazy i klasyfikacje  
medyczne (do pobrania także w postaci bezpłatnych aplikacji 
mobilnych), wymienić poglądy i nawiązać ciekawe kon-
takty. Seria LEKsykon to także newslettery, dzięki którym  
lekarze są zawsze na bieżąco z branżowymi nowościami, 
oraz publikacje drukowane, w tym  
Receptariusz Lekarza Praktyka, który 
dostarcza informacji niezbędnych 
do prawidłowego wypisania recepty.

www.leksykon.com.pl
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Portal internetowy 

Aplikacje mobilne OPISÓW
produktów 
leczniczych

POMAGA
lekarzom 
codziennie

ODSŁON
miesięcznie 

lat

17

mln2

Można tu znaleźć ważne i ciekawe aktualności branżowe,  
doniesienia naukowe, komunikaty NFZ oraz decyzje GIF. Portal 
jest także źródłem informacji o zbliżających się konferencjach  
i innych interesujących wydarzeniach.

Oferujemy: powierzchnię reklamową i pozycjonowanie  
leków OTC i Rx, artykuły sponsorowane.

Oferujemy: powierzchnię reklamową i pozy-
cjonowanie leków OTC i Rx, artykuły sponso-
rowane, komunikaty push.

Proste i przyjazne w obsłudze, można je pobrać 
zupełnie za darmo. Lekarze mają do dyspozycji 
zestaw profesjonalnych narzędzi, dzięki którym 
mogą pracować szybko, wygodnie i efektywnie. 
Natomiast pacjentom proponujemy praktyczne 
rozwiązania, pomocne m.in. w procesie terapii.

dla lekarzy wszystkich specjalizacji

dla lekarzy i pacjentów

tys.
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WYDAŃ
w roku

POMAGA
lekarzom 
codziennie

SUBSKRYBENTÓW
naszego receptariusza

lat

6

tys.10

Receptariusz Lekarza Praktyka

Formy reklamy i promocji

Nakład indywidualny

• Dowolna ilość egzemplarzy
• Wszystkie formy reklamy na wyłączność
• Pomoc w dystrybucji

• Powierzchnia reklamowa na okładkach
• Wyróżnianie leków żółtym kolorem
• Zakładki - markery
• Opisy leków
• Wrzutki

Publikacja przeznaczona jest dla lekarzy wszystkich specjalizacji. Zawiera kompletną, aktualną listę leków Rx, a 
także wybranych preparatów OTC, SD i wyrobów medycznych. Dane przedstawione są w przejrzystych, łatwych 
do odczytania tabelach oraz posiadają objaśnienia. Lekarze chętnie sięgają po publikację także ze względu na jej 
poręczny rozmiar (162 x 97 mm).

Publikacja drukowana



LEKARZY
różnych  
specjalizacji  
w naszej bazie

86tys.

Newslettery

• Powierzchnia reklamowa
• Artykuły sponsorowane
• Personalizacja

• Powierzchnia reklamowa
• Artykuły sponsorowane
• Personalizacja

Dzięki nim lekarze są na bieżąco z branżowymi nowościami. 
Newsletter Express dedykowany jest lekarzom różnych specja-
lizacji. To regularnie wysyłana porcja wiedzy z zakresu szeroko 
pojętej medycyny i systemu ochrony zdrowia w Polsce. Nato-
miast Expert skierowany jest do lekarzy konkretnej specjalizacji 
- zawiera informacje i materiały ukierunkowane na daną dzie-
dzinę medycyny.

do lekarzy

NEWSLETTER EXPRESS

NEWSLETTER EXPERT

Wysyłany w każdy wtorek.

Wysyłany codziennie. Co dwa tygodnie 
do każdej specjalizacji.



Przykład rozpoznawalnego i silnego brandu, jaki LekSeek Polska może zbudować 
na potrzeby klienta, a następnie objąć kompleksową obsługą - od wsparcia tech-
nicznego, poprzez promocję po systematyczną rozbudowę. Platforma drWidget 
oferuje szereg praktycznych narzędzi, ułatwiających codzienną pracę lekarzy. 
Można tu znaleźć przede wszystkim kompletną i zawsze aktualną Bazę Leków,  
a ponadto klasyfikację ICD-10, bazę norm i skal oraz kilkanaście kalkulatorów  
medycznych. Narzędzia dostępne są nie tylko on-line w serwisie, lecz także  
w formie bezpłatnych aplikacji na telefon. Mobilna seria drWidget to obecnie kilkana-
ście użytecznych aplikacji, które cieszą się stale rosnącą popularnością wśród lekarzy.

www.drwidget.pl
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Wyszukiwarka leków

Aplikacje mobilne

POMAGA
lekarzom 
codziennie

ODSŁON
miesięcznie 
portalu

lat

200

To prawdziwe kompendium wiedzy o produktach leczniczych, 
suplementach diety i dermokosmetykach dostępnych w pol-
skich aptekach. Baza zawiera ponad 17 tysięcy pozycji i jest na 
bieżąco aktualizowana.

Oferujemy: powierzchnię reklamową i pozycjonowanie  
leków OTC i Rx, artykuły sponsorowane.

Oferujemy: powierzchnię reklamową i pozycjonowanie leków 
OTC i Rx, artykuły sponsorowane, komunikaty push.

Seria drWidget oferuje informacje, które są niezbędne lekarzom 
do skutecznego diagnozowania i leczenia pacjentów. Aplika-
cje szybko zyskały uznanie środowiska medycznego - nie tylko 
ze względu na liczne, użyteczne funkcjonalności, lecz także  
z uwagi na ich prostą, przyjazną dla użytkownika obsługę.

Portal internetowy dla lekarzy

Niezbędnik każdego lekarza tys.



Baza zawierająca oryginalne Charakterystyki Produktów Leczniczych 
wszystkich leków dopuszczonych do obrotu w Polsce, powstała  
w oparciu o urzędowe źródła informacji. Oprócz bazy, na stronie 
można znaleźć wiadomości na temat polskiej służby zdrowia, cieka-
wostki medyczne oraz komunikaty GIF.

www.chpl.com.pl

Oferujemy: powierzchnię reklamową  
i pozycjonowanie leków OTC i Rx, artykuły 
sponsorowane.

ODSŁON
miesięcznie 

1,4 mln



Oferujemy: powierzchnię reklamową  
i pozycjonowanie leków OTC i Rx, artykuły 
sponsorowane.

ChPL
w naszej bazie

8200
Serwis dostarcza wszechstronnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji o lekach, 
dopuszczonych do obrotu, będących w sprzedaży w Polsce. Zawiera dane na te-
mat kategorii dostępności czy odpłatności leku, wskazania dotyczące stosowania, 
ostrzeżenia, itp., według ChPL. Informacje zamieszczone w serwisie opierają się 
wyłącznie na oficjalnych, urzędowych źródłach.    

www.kompendium.com.pl



Portal wiedzy o lekach, z nowoczesną wyszukiwarką, która pozwa-
la na błyskawiczne sprawdzenie informacji o każdym produkcie 
leczniczym, dopuszczonym do obrotu w Polsce. Oprócz szczegó-
łowych danych  o leku, można tu także znaleźć odsyłacze do ChPL, 
klasyfikacji ATC oraz ICD-10. W serwisie dostępna jest także funkcja, 
umożliwiająca wystawianie recept.

www.receptariusz.pl

Oferujemy: powierzchnię reklamową  
i pozycjonowanie leków OTC i Rx,  
artykuły sponsorowane.



OPISÓW produktów leczniczych
Wyróżnione leki z programu 75+

17

Nasz serwis to kompletne, rzetelne i regularnie aktualizowane 
źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go 
do wszystkich zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów 
i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Wyszukiwarka dostęp-
na w serwisie pozwala błyskawicznie znaleźć dane o każdym produkcie 
z wykazu 75+, na bieżąco informujemy też o nowościach i zmianach, 
związanych z wprowadzeniem ustawy o darmowych lekach.

www.lekseniora.pl

Oferujemy: powierzchnię reklamową  
i pozycjonowanie leków OTC i Rx, artykuły 
sponsorowane.

tys.

Aplikacja mobilna

Oferujemy: powierzchnię reklamową  
i pozycjonowanie leków OTC i Rx, artykuły 
sponsorowane, komunikaty push.

ODSŁON
miesięcznie 

1,1mln



Seria Apptekarz obejmuje przede wszystkim zestaw profesjonalnych 
narzędzi, niezbędnych farmaceucie podczas wypełniania codzien-
nych obowiązków, dostępnych on-line w serwisie, w formie aplikacji 
na telefon i komputer. W skład serii wchodzi także Apptekarz.pl, czyli 
serwis internetowy będący źródłem najnowszych i najważniejszych 
wiadomości z rynku medycyny i farmacji.

www.apptekarz.pl



Serwis internetowy 

Aplikacje mobilne

Można tu znaleźć branżowe aktualności, urzędowe komunikaty 
oraz informacje o nowo zarejestrowanych lekach. Serwis za-
pewnia także dostęp do rzetelnych baz informacji medycznych.

Oferujemy: powierzchnię reklamową i pozycjonowanie  
leków OTC i Rx, artykuły sponsorowane.

Oferujemy: powierzchnię reklamową  
i pozycjonowanie leków OTC i Rx, artykuły 
sponsorowane, komunikaty push.

Baza leków, interakcji i receptur - to zestaw podręcznych 
narzędzi, najczęściej wykorzystywanych w pracy przez 
farmaceutów. Ich zaletą jest nie tylko bogata zawartość, 
lecz także prosta, intuicyjna obsługa.

dla farmaceutów

dla farmaceutów

APTEK
I FARMACEUTÓW 
w naszej bazie

16 tys.

ODSŁON
miesięcznie 

900 tys.



Nowoczesny i praktyczny serwis dla pielęgniarek i położnych, 
z przydatnymi informacjami, aktualnościami z branży, donie-
sieniami na temat najnowszych regulacji prawnych. Został 
wyposażony w szereg narzędzi on-line, w tym formularz do 
wystawiania recept. Ideą portalu jest również pomoc w wy-
mianie doświadczeń oraz integracji środowiska.

.pl

www.pielegniarkom.pl

Oferujemy: powierzchnię reklamową  
i pozycjonowanie leków OTC i Rx, artykuły 
sponsorowane.

PIELĘGNIAREK 
w naszej bazie

5 tys.

ODSŁON
miesięcznie 

800tys.



Oferujemy: powierzchnię reklamową  
i pozycjonowanie leków OTC i Rx, artykuły 
sponsorowane.

UŻYTKOWNIKÓW 
zarejestrowanych

56

Portal stworzony z myślą o edukacji 
prozdrowotnej pacjentów, zachęcają-

cy do szeroko rozumianej profilaktyki. 
Oprócz treści informacyjnych, oferuje 

także praktyczne narzędzia, w tym m.in. 
interaktywną wyszukiwarkę aptek oraz 

kalkulatory medyczne.

www.zdrowastrona.pl

ODSŁON
miesięcznie 

20 tys.tys.



Serwis dla pasjonatów nowych technologii, informujący  
o innowacyjnych rozwiązaniach i ich wykorzystaniu  
w różnych dziedzinach medycyny - w Polsce i na 
świecie. Użytkownicy znajdą tu m.in. ciekawostki na 
temat telemedycyny i e-zdrowia, a także cykliczne 
artykuły o aplikacjach opracowanych przez pro-
gramistów LekSeek Polska. 

www.medkiosk.pl

Oferujemy: powierzchnię 
reklamową i pozycjonowanie 
leków OTC i Rx, artykuły  
sponsorowane.

ODSŁON
miesięcznie 

1,3 mln



 

www.lekarze.lekarzom.pl

Internetowe forum, którego celem jest integra-
cja środowiska medycznego. Ułatwia nawiązywa-
nie cennych kontaktów, poszerzanie wiedzy i dzie-
lenie się doświadczeniami. Lekarz może tu założyć  
i prowadzić własnego bloga. Forum jest również ele-
mentem spajającym  wszystkie serwisy LekSeek Polska.  
Rejestracja na forum i utworzenie tzw. wspólne-
go konta daje dostęp do pozostałych portali oraz 
umożliwia komentowanie zamieszczanych na nich  
artykułów.

Zintegrowany z portalami:

LEKARZY 
w naszym zasięgu

86tys.



LekSeek BigData Analiza danych, badania epidemiologiczne, narzędzia  
oceniające grupy ryzyka oraz inne aspekty e-health



L  udzie
e  ntuzjazm
k  ompetencje

S  olidność
e  lastyczność
e  fektywność
k  reatywność



marketing@lekseek.com

LekSeek Polska Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa

+48 22 350 00 06 

Dziękujemy za uwagę
Zapraszamy do kontaktu 


