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منـاسب بــرای

الــــو دکتر :

دکتــر سالم :

الـو دکتـر بـه عنـوان رسـانه جامع پزشـکی و سلامت بـا ارائه

دکتـر سلام پرمخاطب ترین وب سـایت حوزه سلامت و پزشـکی

وبسایت،اپلیکیشـن و شـبکه های اجتماعی فرصت بهره گیری

در کشـور مـی باشـد کـه بـا هـدف تولیـد محتوای بـا کیفیـت در

از خدمـات سلامتی را در اختیـار مخاطبـان قـرار می دهد.

حـوزه سلامت خدمت رسـانی مـی کند.

حوزه زیبایــی و
دنــدانپزشکــی

پکیج هفتــــــــگانه فرمــــی

اکنــــــون در کنـــــار هــــم

 7میلیـون
Session
در مــــاه

الـــــو دکتر +
بازدید

تضمیــن  50فـرم

دکتـــــر سالم

کلمات
کلیدی

محتوا

به تــــوان دو شـــــد !!...

(معـــتبــــــر)
سه هـزار
مـطلــب
در مـــاه

کلیه فرم های ارسال شده توسط تیم مرکز تماس گروه سالمت هفت هنر معتبر شده اند

ویژه تهران و کرج

کلینیــک پزشــکان
الودکتــر  +دکترســام

پرومــوت گســترده
در اینستاگـــــرام
بنــــر چرخشــی
الودکتــر  +دکترســام

تبلیغــات Native
الودکتــر  +دکترســام

کاتالــوگ علمــی
دکتــــر ســــام
فیلمبـــــرداری و
عکاســی حرفــه ای

ask.doctor
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نمایش  100درصدی در کنار بهترین پزشکان عالوه بر تاثیر برندی باعث جذب متقاضیان بالقوه می گردد

پروموت گسترده در بهترین پیج های سالمت و زیبایی اینستاگرام
بـه عنوان یکی از پربازخورد ترین رسـانه های جذب مراجعه کننده

در  7پیـــج ســامت
تضمین  100،000نمایش

% 100

بنــر چرخشــی نمایش
HTML 5

این نوع تبلیغات به واسطه سازگاری بصری با باقی محتوای صفحه باعث ایجاد بازخورد باالتر
نسبت به بنرهای استاندارد می گردد که نهایتا منتج به واکنش مثبت و بیشتر مخاطبان می شود
پزشکان می توانند تا  10مقاله علمی خود را در مرجع سالمت و پزشکی کشور (دکترسالم) به صورت
دائمــی ،اشتراک بگذارند .تمامی مطالب پزشکان توسط تیــم  SEOو تولید محتوا گروه سالمت
هفت هنر بهینه سازی می شوند تا بهترین نتایج را در موتور جستجوگر گوگل به ارمغان بیاورند.

امکان فیلم برداری و عکاسی توسط تیمی حرفه ای از پزشک ،مطب و تجهیزات

 7.000.000ناموت
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پکیج هفتــــــــگانه

به همراه چهـــار خدمت رایگان

منـاسب برای تمامـی

پزشکـان و حـوزه های
مرتبــط با ســـالمت

پروموت گسترده در اینستاگـرام

پکیج هفتــــــــگانه بنـــری
تبلیغــات بنــری در

بنــــر چرخشــی

الــودکتر  +دکتــرسالم

پر مخاطب ترین نوع تبلیغات در وب با امکان نمایش گسترده تر خدمات این بار در هر  2سایت با

الودکتــر  +دکترســام

نمایش  100درصدی

رپورتاژ بازرگانــی
سایت با لینک فالو

رپورتاژ بازرگانی با امکان قرار دادن لینک فالو کمک ارزشمندی به قدرت دامنه و  SEOسایت مرجع

الودکتــر  +دکترســام

پرومــوت گســترده
در اینستاگـــــرام
بنــــر چرخشــی
الودکتــر  +دکترســام

کاتالــوگ علمــی
دکتــــر ســــام
پروفایــل جدیــد
الـــــــو دکتـــر

میکند

پروموت گسترده در بهترین پیج های سالمت و زیبایی اینستاگرام
بـه عنوان یکی از پربازخورد ترین رسـانه های جذب مراجعه کننده

در  7پیـــج ســامت
تضمین  100،000نمایش

% 100

بنــر چرخشــی نمایش
HTML 5

دائمی ،اشتراک بگذارند .تمامی مطالب پزشکان توسط تیم  SEOو تولید محتوا گروه سالمت
هفت هنر بهینه سازی می شوند تا بهترین نتایج را در موتور جستجوگر گوگل به ارمغان بیاورند.

پروفایل جدید الو دکتر این بار با ظاهری جدید و با امکاناتی نظیر رزرو آنالین و ....

الــودکتر  +دکتـرسالم

فیلمبرداری و عکاسی حرفه ای

تبلیغــات بنــری در
الودکتــر  +دکترســام

نمایش  100درصدی

تضمیــن  100فـرم
(معـــتبــــــر)
ویژه تهران و کرج

تبلیغــات Native
الودکتــر  +دکترســام

الودکتــر  +دکترســام

پزشکان می توانند تا  10مقاله علمی خود را در مرجع سالمت و پزشکی کشور(دکترسالم) به صورت

رپورتاژ بازرگانی سایت با لینک فالو

پر مخاطب ترین نوع تبلیغات در وب با امکان نمایش گسترده تر خدمات این بار در هر  2سایت با

کلینیــک پزشــکان

کاتالــوگ علمــی
دکتــــر ســــام
پروفایــل جدیــد
الـــــــو دکتـــر

کلیه فرم های ارسال شده توسط تیم مرکز تماس گروه سالمت هفت هنر معتبر شده اند

این نوع تبلیغات با سازگاری بصری با باقی محتوای صفحه باعث ایجاد بازخورد باالتر نسبت به
بنرهای استاندارد می گردد که نهایتا منتج به واکنش مثبت و بیشتر مخاطبان می شود

نمایش  100درصدی در کنار بهترین پزشکان عالوه بر تاثیر برندی باعث جذب متقاضیان بالقوه می گردد

پزشکان می توانند تا  10مقاله علمی خود را در مرجع سالمت و پزشکی کشور(دکترسالم) به صورت
دائمی ،اشتراک بگذارند .تمامی مطالب پزشکان توسط تیم  SEOو تولید محتوا گروه سالمت
هفت هنر بهینه سازی می شوند تا بهترین نتایج را در موتور جستجوگر گوگل به ارمغان بیاورند.

پروفایل جدید الو دکتر این بار با ظاهری جدید و با امکاناتی نظیر رزرو آنالین و ....

بــا امکانــات جدیــد

بــا امکانــات جدیــد

فیلمبـــــرداری و
عکاســی حرفــه ای

() HTML 5

VIP

تمام صفحه داخلی

امکان فیلم برداری و عکاسی توسط تیمی حرفه ای از پزشک ،مطب و تجهیزات

 8.000.000ناموت
ask.doctor

سیب سبز به عنوان تنها نشریه تخصصی در حوزه سبک زندگی سالم و سالمت زنان ،با بهره گیری از

alodoctor

بهترین متخصصان حوزه سالمت سعی می کند تا در کنار ارتقا کیفیت زندگی تک تک خوانندگان خود

ماهنامــه ســیب ســبز

hidoctor.ir

آنها را تازه ترین دیدگاههای متخصصان آشنا کند.

hidoctor

 15.000.000ناموت
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پکیــج گلـد پــالس
 6ماهـه
تبلیغــات بنــری در
دکتــــر ســــام

مــاه اول | تبلیغات بنری در سایت دکتر سالم

کلینیــک پزشــکان
دکتــــر ســــام

مــاه دوم | حضور در کلینیک پزشکان در سایت دکتر سالم

تبلیغــات Native
الـــــــو دکتـــر

مــاه سوم |  Nativeو  HTML5در سایت الــو دکتر

تبلیغــات بنــری در
الـــــــو دکتـــر

مــاه چهارم | تبلیغات بنری در سایت الــو دکتر

ساختمان پزشکان
الـــــــو دکتـــر

مــاه پنجم | حضور در ساختمان پزشکان سایت الــو دکتر

تبلیغــات Native
دکتــــر ســــام

مــاه ششم |  Nativeو  HTML5در سایت الو دکتر

پرومــوت گســترده
در اینستاگـــــرام

شــش ماهــه | دوازده نوبت پروموت اینستاگرام در پیج های الو دکتر و دکتر سالم (ماهی دوبار)

کاتالــوگ علمــی
دکتــــر ســــام

شــش ماهــه | شش مقاله پزشکی با ذکر نام پزشک بدون آدرس در وبسایت دکتر سالم

پروفایــل جدیــد
الـــــــو دکتـــر

شــش ماهــه | پروفایل جدید الـــو دکتر

فیلمبـــــرداری و
عکاســی حرفــه ای

امکان فیلم برداری و عکاسی توسط تیمی حرفه ای از پزشک ،مطب و تجهیزات

 13.000.000ناموت

