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Είστε ο Καλύτερος Ιατρός!
Π ό σ ο ι  τ ο  γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν  ό μ ω ς ;  

Προσελκύστε τους πελάτες σας
µέσα από δοκιµασµένες ψηφιακές λύσεις

 Το marketing και η online παρουσία
του Ιατρείου και της ειδικότητάς σας,

είναι πλέον απαραίτητα για να προσεγγίσετε
ένα κοινό που ενημερώνεται

συνέχεια μέσω internet,
πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση

σχετικά με την υγεία του!

Ενδυναµώνουµε την Επικοινωνία Υγείας 
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Θέλετε να εκµεταλλευθείτε το Internet για την ανάπτυξη του πελατολογίου σας;
Θεωρείτε ότι η σχεδίαση της ιστοσελίδας ενός Ιατρού είναι κάτι απλό;

Στη Χαραµή ΑΕ, έχουµε αναπτύξει µία εκτενή τεχνογνωσία γύρω από την κατασκευή ιστοσελίδων για Ιατρούς. 

Αν θέλετε η ιστοσελίδα σας:
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Ιστοσελίδα ειδικά σχεδιασμένη για Ιατρούς

• Να είναι κατασκευασµένη σύµφωνα µε τα πιο σύγχρονα πρότυπα και τεχνολογίες
• Να είναι φιλική προς τις µηχανές αναζήτησης για να σας βρίσκουν εύκολα
• Να είναι συµβατή µε κινητά και tablets για χρήση από περισσότερους δυνητικούς ασθενείς σας
• Να υποστηρίζεται από µία οµάδα µε άψογες γνώσεις γύρω από τη τεχνολογία και το ψηφιακό marketing
• Να είναι συµβατή µε τα σύγχρονα πρότυπα και κανόνες για ιατρικές ιστοσελίδες... 

Τότε στη Χαραµή ΑΕ µπορούµε να σας προσφέρουµε
µία οικονοµική και αποτελεσµατική λύση µε 11 χαρακτηριστικά: 

1. Γραφικά ειδικά για το περιεχόµενό σας
2. Έως 10 τµήµατα για menu ή submenu
3. ∆ηµιουργία λογαριασµών email
4. Η ιστοσελίδα θα εµφανίζεται από όλες τις συσκευές (κινητά, desktop, tablet κ.α.) δίχως απώλειες, 
 βάση του responsive web design 
5. ∆υναµική πλατφόρµα µε ιδιαίτερο φιλικό περιβάλλον διαχείρισης
6. Φόρµα επικοικωνίας µε δυναµικό χάρτη
7. Κώδικα παρακολούθησης Google Analytics, µέσω του οποίου παρέχονται στατιστικά κίνησης 
 και άλλα σηµαντικά στοιχεία επισκεψιµότητας
8. Βελτιστοποιηµένα (SEO) τεχνικά χαρακτηριστικά για πιο γρήγορη ευρετηρίαση στην Google
9. Κατοχύρωση ενός ονόµατος (domain name) της επιλογής σας µε την κατάληξη «.gr» για την ιστοσελίδα σας  
10. Επιλογή φωτογραφιών από πλούσια συλλογή εικόνων
11. Εκπαίδευση στη διαχείριση της ιστοσελίδας


