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Είστε ο Καλύτερος Ιατρός!
Πόσοι το γνωρίζουν όμως;

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 εντατικά 

μέσω του Internet, 
πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση 

σχετικά με την υγεία του! 

Ενδυναµώνουµε την Επικοινωνία Υγείας 
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Στόχος μας είναι το κάθε έργο να διακρίνεται για τον ξεκάθαρο και μοντέρνο σχεδιασμό του, προσφέροντας 
εικαστικές επιλογές που θα διαμορφώσουν ή θα βελτιώσουν την ψηφιακή παρουσία σας.
Παράλληλα, βασική μας μέριμνα είναι ο σχεδιασμός να υπηρετεί την ευχρηστία του ψηφιακού περιβάλλοντος που 
θα φιλοξενήσει το έργο σας.

Creative Concept
Εσείς μας εξηγείτε τις ανάγκες σας σε επίπεδo διαφήμισης και μάρκετινγκ και εμείς σας παρέχουμε 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, τόσο για την αρχική προβολή σας στο ψηφιακό περιβάλλον, όσο και για τη βελτίωση 
της ψηφιακής παρουσίας σας.

Web Design
Σχεδιασμός ιστοσελίδων, εφαρμογών, newsletter και άλλων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Mobile Design
Σχεδιασμός εφαρμογών και ιστοσελίδων κατάλληλων για κινητές συσκευές.
Δημιουργικές διαφημιστικές προτάσεις.
Σχεδιασμός και υλοποίηση στατικών, πολυμεσικών και δυναμικών διαφημίσεων.

Λογότυπα
Σχεδιάζουμε το κατάλληλο λογότυπο για εσάς.

Social Media Marketing
Αναλαμβάνουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ορθή διατήρηση της παρουσίας σας σε όλα τα social media, 
τα οποία αποτελούν πια αναπόσπαστο κομμάτι της ψηφιακής ταυτότητας.
Φροντίζουμε για τη σωστή προώθησή σας μέσα από δημιουργικά και επιμελημένα κείμενα, εμπνευσμένα εικαστικά 
και πρωτότυπες εφαρμογές.

Δημιουργία Σελίδας & Πρώτη Καμπάνια
Συζητάμε τις δικές σας ανάγκες και προτείνουμε το μέσο που σας ταιριάζει. Στη συνέχεια, εμείς αναλαμβάνουμε 
τη δημιουργία της πρώτης σας σελίδας στα social media και την πρώτη διαφημιστική καμπάνια για την προώθησή της.

Συντήρηση Σελίδας
Ανανεώνουμε το περιεχόμενο της σελίδας σας και συντηρούμε τους λογαριασμούς σας στα social media, 
σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Content  Marketing
Με ξεκάθαρα μηνύματα και δυνατές εικόνες, δημιουργούμε για εσάς το κατάλληλο ψηφιακό περιβάλλον το οποίο 
ενημερώνει το κοινό για τις υπηρεσίες σας, το εμπλέκει με το δικό σας “brand” και μετατρέπει, τελικά, τις τυχαίες, 
περιστασιακές επισκέψεις στα μέσα σας σε πιστούς πελάτες.

Διαμόρφωση Στρατηγικής
Καθορίζουμε τον τρόπο, τα μέσα και τις μεθόδους με τις οποίες θα αναδειχθεί καλύτερα το  το έργο σας.

Διαχείριση Περιεχομένου
Καταχωρούμε και ανανεώνουμε το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα σας.

Η Διαδικασία σε 4 Βήματα:
1. Ορίζουμε τις ανάγκες, τους στόχους και τη στρατηγική.
2. Σχεδιάζουμε για εσάς τις ψηφιακές μας ιδέες, τις μορφοποιούμε και τις απογειώνουμε με μηνύματα που εμπνέουν.
3. Αναπτύσσουμε ψηφιακά τον σχεδιασμό της επιλογής σας. Γράφουμε τον κώδικα, ενσωματώνουμε το περιεχόμενο, 
κάνουμε δοκιμές, αξιολογούμε, βελτιστοποιούμε και σας παρουσιάζουμε το τελικό «προϊόν».
4. Λανσάρουμε «το προϊόν» στο Διαδίκτυο και, στη συνέχεια, φροντίζουμε να συντηρούμε, να ενημερώνουμε και 
να βελτιστοποιούμε την ψηφιακή σας παρουσία.  Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι, άλλωστε, 
αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μας.
Τα τέσσερα αυτά βήματα είναι τα βασικά στάδια εργασίας μας και αποτελούν τον πυρήνα της διαδικασίας 
που ακολουθούμε στη Χαραμή ΑΕ.

Αποδεδειγμένα είναι η μέθοδος που ελαχιστοποιεί το ρίσκο, τον χρόνο και το κόστος, ενώ εξασφαλίζει 
αποτελέσματα που ξεπερνούν τις προσδοκίες όσων μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους!

Σχεδιασμός Ψηφιακού Περιβάλλοντος (Digital design)


