
ένα ισχυρό ηλεκτρονικό στίγμα για επαγγελματίες υγείας.

Στην εποχή που ζούμε σχεδόν όλες οι μορφές αναζήτησης γίνονται μέσω του διαδικτύου.

Το μόνο λοιπόν που χρειάζεστε για να σας βρουν, είναι να έχετε ένα ισχυρό ηλεκτρονικό στίγμα.

Το δικό σας ηλεκτρονικό στίγμα πόσο ισχυρό είναι;



Τι είναι το FindYourDoctor.gr;
Είναι ένας εξειδικευμένος ηλεκτρονικός κατάλογος των επαγγελματιών υγείας, που αξιοποιεί μερικά
από τα πλέον σύγχρονα εργαλεία της πληροφορικής και του διαδικτύου, αλλά και μερικές από τις
πλέον κλασσικές μεθόδους marketing και προώθησης προϊόντων, με στόχο να βοηθήσει τον ασθενή
(περιηγητή του ιστοχώρου και χρήστη τους καταλόγου) να βρει γρήγορα και με ελάχιστο κόπο, τον κα-
τάλληλο επαγγελματία υγείας (συνδρομητή) που χρειάζεται. 

Τι είναι το FindYourDoctorInCrete.gr;
Είναι ο πρώτος περιφερειακός ιστοχώρος του FindYourDoctor.gr που αναπτύσσεται, με επίκεντρο την
Κρήτη και έχει ως στόχο να βοηθήσει τόσο τους μόνιμους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες να
εντοπίσουν τον κατάλληλο επαγγελματία υγείας που χρειάζονται και που δραστηριοποιείται μέσα στα
διοικητικά και γεωγραφικά όρια του νησιού.  



Σε ποιους επαγγελματίες υγείας 
απευθύνεται το FindYourDoctor.gr



Τρία Συστήματα Αναζήτησης ώστε να καλύ-
ψει όλες τις δεξιότητες και ανάγκες. Τα συστήματα αυτά
είναι:

• Σύνθετο, με έμφαση την κατηγορία του
επαγγελματία υγείας (εμφανίζονται όλες οι
κατηγορίες) και μια σειρά από άλλες παρα-μέτρους
(γεωγραφική θέση, γλώσσα επικοινωνίας,
διαθεσιμότητα, δημόσια και ιδιωτική ασφάλεια
κοκ). 
• Γρήγορο, με βάση την κατηγορία του
επαγγελματία υγείας (με δαχτυλογράφηση σχετι-
κής λέξης π.χ. Παθολόγος) και γεωγραφικό προσ-
διορισμό (πχ Χανιά, Κέντρο). 
• Γεωγραφικό, όπου αξιοποιείται ο χάρτης της
Κρήτης και η δυνατότητα του επισκέπτη να εντοπί-
σει με τη χρήση του κέρσορα (scroll in, scroll out)
τη γεωγραφική θέση που τον ενδιαφέρει και φυ-
σικά τους επαγγελματίες υγείας γύρω από αυτή. 

Παρουσίαση όλων των αποτελεσμάτων με
βάση τη γεωγραφική απόσταση από το σημείο
αναζήτησης, που μπορεί να είναι εξαιρετικά
συγκεκριμένο (πχ μια διεύθυνση, όπως Αθ. Τσακάλωφ
3, 71409, Ηράκλειο).

Ταυτόχρονη παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων αναζήτησης σε κείμενο αλλά και σε χάρτη. 

Δυνατότητα άμεσου εντοπισμού της
διαθεσιμότητας του επαγγελματία υγείας μέσα από το
κινητό (smart phones) ή tablet (σχετικό Apps). 

Συνεχή και άμεση ενημέρωση της διαθεσι-
μότητας του επαγγελματία υγείας, μέσα από τα επικαι-
ροποιημένα ωράρια εργασίας, εφημερίες, κ.ο.κ.

Σχεδιασμό της διαδρομής προς τον επιλεγμένο
επαγγελματία υγείας από μια συγκεκριμένη αφετηρία,
με εμφάνιση χώρων στάθμευσης, στάσεις λεωφορείων,
κ.ο.κ.

Ανάπτυξη του συνόλου του περιεχομένου του
site σε πέντε γλώσσες και συγκεκριμένα: Ελληνικά,
Αγγλικά, Ρώσικα, Γαλλικά και Γερμανικά. 

Δυνατότητα εγγραφής ώστε να μπορεί να κα-
ταθέτει ερωτήματα αλλά και να δέχεται επικαιροποι-
ημένες πληροφορίες στο κινητό ή και στο email του για
θέματα υγείας που τον απασχολούν.   

Ανάπτυξη «καταστημάτων» σε όλες τις
πόλεις της Κρήτης με έμφαση την άμεση παροχή
πληροφορίας (shop in the corner).  

Ανάπτυξη γραμμής 24ώρης επικοινωνίας
για εντοπισμό του πλησιέστερου σχετικού και διαθέσι-
μου επαγγελματία υγείας.

Τι προσφέρει το

FindYourDoctor.gr

στον ασθενή 

που ψάχνει 

τον επαγγελματία

υγείας;



Ένα πολύ ισχυρό ηλεκτρονικό στίγμα
που θα επιτρέψει τον εντοπισμό του  επαγγελματία
υγείας από αυτόν που αναζητά σχετικές υπηρεσίες. 

Τρία επίπεδα παρουσίασης, ώστε να
επιλέξει αυτό που ταιριάζει περισσότερο στις
ανάγκες του (Επίπεδο Α κοινό για όλους, Επίπεδα Β
και Γ μετά από σχετική επιλογή για περισσότερες
πληροφορίες προς  τον επισκέπτη). 

Παρουσίαση με εξαιρετικά υψηλή
ποιότητα όλων των πληροφοριών και των τριών
επιπέδων, με βάση τη φιλοσοφία της λευκής
σελίδας (white page), με χρήση ειδικού γραφίστα
και επαγγελματία φωτογράφου. 

Δυνατότητα πρόσκλησης ιατρικού
επισκέπτη για ενημέρωση είτε τηλεφωνικά είτε
μέσω της ιστοσελίδας (κατάθεση αίτησης επίσκεψης
και επιλογή ραντεβού), όπως και μέσω email. 

Δυνατότητα συνεχούς επικαιροποί-
ησης των πληροφοριών που τον αφορούν
(π.χ. αλλαγές στο ωράριο εργασίας του) και εμφα-
νίζονται στον ιστοχώρο, μέσα από τη χρήση κωδι-
κών σύνδεσης.  

Δυνατότητα on line εγγραφής των
συνδρομητών στο FindYourDoctor.gr. Στην
περίπτωση αυτή ακολουθεί έλεγχος των δεδομένων
και επίσκεψη από επαγγελματία φωτογράφο.   

Δυνατότητα επικοινωνίας με τους
εγγεγραμμένους επισκέπτες του ιστοχώρου
(ασθενείς), είτε για να ενημερώσουν σχετικά με νέα
προϊόντα και υπηρεσίες είτε για να απαντήσουν σε
ερωτήματα (για συνδρομητές Β και Γ επίπεδου).   

Αυστηρούς εσωτερικούς κανόνες
ποιότητας και ελέγχου που δεν επιτρέπουν
αθέμιτες μορφές ανταγωνισμού και διαφήμισης.

Εξαιρετικά καλές τιμές για όλα τα επίπεδα
παρουσίασης, με ειδικές προσφορές για τους
πρώτους 300 επαγγελματίες υγείας (αυστηρή σειρά
προτεραιότητας).

Τι προσφέρει το 

FindYourDoctor.gr στον

επαγγελματία υγείας 

που επιθυμεί να 

γίνει συνδρομητής;



Ενσωμάτωση του μέγιστου δυνατού αριθμού συνδρομητών σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα ώστε να αποκτηθεί το απαραίτητο ειδικό βάρος, ως σύστημα παροχής πληροφοριών. Ειδική
τιμολογιακή πολιτική που θα στηρίξει τη διαδικασία αυτή. 

Επιθετική πολιτική προώθησης χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά αλλά και συμβατικά μέσα,
ώστε να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητά του, όπως π.χ. η διαφήμιση σε αεροδρόμια, λεωφορεία, ραδιόφωνο,
ανάπτυξη «καταστημάτων» σε όλες τις πόλεις της Κρήτης, γραμμής επικοινωνίας κ.ο.κ.

Επιθετική διαδικτυακή διαφήμιση με στόχο την τοποθέτησή του μέσα σε τρεις μήνες στην
κορυφή των σχετικών sites αναζήτησης και ηλεκτρονικών καταλόγων.

Επιθετική διαφήμιση μέσω Google με στόχο την ανάδειξή του σε 1η επιλογή για συγκεκριμένες
λέξεις κλειδιά για την περιφέρεια της Κρήτης. 

Υποστήριξη επιστημονικών συνεδρίων και δραστηριοτήτων ώστε να αυξηθεί ο βαθμός
αποδοχής από την επιστημονική κοινότητα.   

Πως το 

στίγμα του 

FindYourDoctor.gr

θα γίνει ισχυρό;



Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας www.findyourdoctor.gr
ή στέλνοντας email στο info@findyourdoctor.gr. 

Το FindYourDoctor.gr συντίθεται από επτά επιμέρους 
περιφερειακούς καταλόγους:

www.findyourdoctorinathens.gr,  
που αφορά όλη την περιφέρεια Αττικής 
με έμφαση στη μητροπολιτική Αθήνα. 

www.findyourdoctorinnorthgreece.gr, 
που αφορά τη Μακεδονία και Θράκη

www.findyourdoctorinpeloponnese.gr, 
που αφορά την Πελοπόννησο 

www.findyourdoctorintheaegean.gr, 
που αφορά τις περιφέρειες Νοτίου και Βορείου 
Αιγαίου (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα κοκ)

www.findyourdoctorintheionian.gr, 
που αφορά τα νησιά του Ιονίου Πελάγους 

www.findyourdoctorincentralgreece.gr, 
που περιλαμβάνει τη Στερεά Ελλάδα, την 
Ήπειρο και τη Θεσσαλία

www.findyourdoctorincrete.gr, 
που αφορά την Κρήτη

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα πωλήσεων μας 
στο sales@findyourdoctor.gr και στα 6958 475597 και 6985 772875.
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