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Είστε ο καλύτερος Ιατρός!
Πόσοι το γνωρίζουν όµως;

Προωθήστε αποτελεσµατικά
την πρακτική και τη φήµη σας
µέσω δηµοσίευσης άρθρων
σε 100% στοχευµένο κοινό

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας: 

Προσελκύστε νέους ασθενείς µέσα από δοκιµασµένες λύσεις!



Το Content Marketing είναι η επικοινωνία µέσω άρθρων, εικόνων, γραφηµάτων, video και άλλων 
µέσων δηµιουργίας και προβολής περιεχοµένου, µε στόχο την προβολή της πρακτικής σας και την 
αύξηση της φήµης σας. 

Το Advertorial (ADVERtising in ediTORIAL) είναι ένα εργαλείο του Content Marketing, που συνδυάζει 
αρθρογραφία και προβολή. Αποτελεί µία λύση αποδοτικής προβολής καθώς, µε χρήσιµο για το κοινό 
περιεχόµενο που αναδεικνύει την πρακτική σας, δηµιουργεί ενδιαφέρον για επικοινωνία µαζί σας. 

Προγραµµατισµός - Αξιολόγηση 
Προγραµµατίζουµε τις δηµοσιεύσεις των άρθρων σας µε πολλαπλές ενέργειες και αξιολογούµε 
συνεχώς τα αποτελέσµατα των ενεργειών, µέσω στατιστικών στοιχείων. 

Προβληθείτε µε τα άρθρα σας σε 100% στοχευµένο κοινό,
 µε τη δύναµη του Content Marketing και των Advertorial  

Επιµελούµαστε τα άρθρα σας και προσαρµόζουµε τη δηµοσίευσή τους,
ανάλογα µε το κάθε µέσο προβολής! 

 Α/Α Ενέργειες Εµφανίσεις

 1 Αποστολή σε 800 δηµοσιογράφους υγείας και οµορφιάς 700.000
 2 Ανάρτηση στο www.y-o.gr * 100.000
 3 Aνακοίνωση σε newletter του Υγεία και Οµορφιά 35.000
 4 ∆ηµοσίευση στη σελίδα Υγεία και Οµορφιά στο Facebook  70.000
  (περιλαµβάνει προώθηση µέσω Ads Manager * 
 5 ∆ηµοσίευση στο ygeia kai omorfia στο Instagram 10.000
  (περιλαµβάνει προώθηση µέσω Ads Manager *
 6 ∆ηµοσίευση στο Υγεία και Οµορφιά Board στο Pinterest 10.000
 7 ∆ηµοσίευση στο @PharmMedHealth στο Twitter 1.000
 8 ∆ηµοσίευση στη σελίδα www.Charami-SA.gr στο Linkedin 2.000
  Σύνολο 928.000

* Επιπλέον προώθηση του άρθρου σας µέσω Ads Manager του Facebook ή/και Google Ads, µε ποσό της αρεσκείας σας,    
    χωρίς χρέωση δηµιουργικού ή διαχείρισης

Το www.y-o.gr (Υγεία και Οµορφιά) προσφέρει καθηµερινή ενηµέρωση για την υγεία, την οµορφιά, 
την πρόληψη, τη φυσική κατάσταση, τη διατροφή και γενικώς το Ευ Ζην, για όλη την οικογένεια.

Προώθηση του άρθου σας µε 8 ενέργειες και 928.000 εµφανίσεις
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας: 


