- Branschens mest kompletta marknadsinformation
Startpaket består av:
Placeringsservice, Informationssida, Upphandlingar av ramavtal och en annons i
tidningen Omtanke.
Placeringsservice

– Aktuell information om placeringsbehov
•
•
•
•
•

Placeringsservice säkerställer att du får information om alla placeringsförfrågningar som
passerar vårt informationssystem.
Om din verksamhet matchar vårdköparens behov uppmärksammas du särskilt om det genom att du får ett mail från oss.
Kan du ta emot placeringen besvarar du förfrågan enkelt i vårt kundsystem.
Om du besvarar förfrågan länkar vi med dina kontaktuppgifter och din Informationssida till
vårdköparen, i besvaran kan du även lägga med en kort kommentar.
Är du ansluten till vår tjänst Kvalitetsindex skickar vi även den informationen till vårdköparen.

I kundsystemet kan du även följa upp de förfrågningar du besvarat:
• Vilket behandlingshem eller boende fick placeringen?
• Vad avgjorde valet av behandlingshem?

Informationssida

– Marknadsför dig vid rätt tillfälle
På Informationssidan beskriver du din verksamhet och dess inriktning. Vid svar på en placeringsförfrågan skickas alltid din Informationssida till vårdköparen. Här har du möjlighet att spetsa till
din marknadsföring genom att komplettera Informationssidan med en broschyr, logga, bilder och
en film.

www.SSIL.se
Tingsgatan 2 A, 827 32 Ljusdal

•

Tel: 0651-160 40

•

info@ssil.se
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Ett enkelt
sätt att hitta
nya kunder!

– Information om pågående upphandlingar
Vi bevakar och förmedlar offentliga upphandlingar inom social omsorg så som hem- och
boenden, konsulttjänster, öppenvård, utbildning, entreprenader och företagshälsovård, samt bemanning.
I vårt Kundsystem kan du ta del av information om alla pågående upphandlingar. Du får mail från oss
med information om nya upphandlingar och kompletteringar av pågående upphandlingar.
Vill du få kontroll på kommuners och övriga myndigheters tecknade ramavtal inom socialtjänstens område gällande boenden kan vi rekommendera vår tilläggstjänst, Ramavtalsbevakaren.

Annons i tidningen Omtanke

– Träffsäker annonsering med branschens bästa adressregister (TS-kontrollerad upplaga 16 900)
I startpaketet ingår en 1/8 annons (b 90 x h 65 mm).

(Färdig annons med verksamhetsnamn, kontaktuppgifter samt ett kort budskap).

Du når alla beslutsfattare

Tidningen adresseras med namn direkt till: socialchefer, socialsekreterare, handläggare i kommuner och
Kriminalvården, vd, föreståndare och verksamhetschefer på behandlingshem, LSS-boende, äldreboende
och familjehemsorganisationer samt assistansföretag.

Vill Du veta mer - Kontakta oss!
SSIL - För vård och omsorg
Växel: 0651-160 40
info@ssil.se

www.SSIL.se
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Upphandlingar av ramavtal

