


• Διαδικτυακός χώρος ιατρικής ενημέρωσης, με ενυπόγραφα άρθρα από ιατρούς  

• Το www.medlabnews.gr δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 ως μία προσπάθεια 
ενημέρωσης των ασθενών του Ιατρικού Ινστιτούτου MEDLAB, αλλά γρήγορα απέκτησε 
εκατομμύρια φανατικούς αναγνώστες από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό 

• Καλύπτει την ανάγκη του κοινού για έγκυρη ιατρική πληροφόρηση μέσω διαδικτύου  

• Η δυναμική του ενισχύθηκε από την δημιουργία του νέου site www.iatrikanea.gr όπου 
προβάλλονται ειδήσεις και νέα από τον χώρο της υγείας 

• Τα άρθρα του προκύπτουν ως πρώτο αποτέλεσμα στην αναζήτηση της Google σε 
χιλιάδες λέξεις – κλειδιά σχετικές με την υγεία 

 

 
(Ενδεικτικά: Βαρυστομαχια, ιλιγγος, ελικοβακτηρίδιο, εμπολα συμπτωματα, 

λεμφαδενας, γαστρεντεριτιδα, γενικη αιματος, γενικη ουρων, γgt, τρανσαμινασες, 
ουρια, προδιαβητης, συμπτώματα διαβήτη, κυστική ίνωση, μυασθένεια gravis, 

πολλαπλή σκλήρυνση, προβλήματα ποδιων, κυστη baker, χαλαζιο, βήχας, 
λευκοπλακια, ειλεος, γριπη η κρυολογημα, ευκαλυπτος, βοτανα, βαλσαμο, λωτος, 

ροδια, υποθυρεοειδισμός, hashimoto, πόνος στο στήθος, πόνος στη μέση, 
αυχεναλγια ασκησεις, προγεννητικός έλεγχος, θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική 

αναιμία, πολυκυστικες ωοθηκες, paget μαστος, μυελωινωσις, καρκινος δερματος, 
μελανωμα, οστεοπόρωση, λεμφοιδημα, λευχαιμια) 

 

http://www.medlabnews.gr/
http://www.iatrikanea.gr/


• Η πορεία της σελίδας είναι αξιοθαύμαστη! Στα 5 χρόνια λειτουργίας το site έχει 
επιτύχει συνολικά 35 εκατομμύρια προβολές. Η πορεία του είναι ανοδική, και πλέον 
κάθε μήνα επιτυγχάνει περισσότερες από 3 εκατομμύρια προβολές! 



• Τα άρθρα του Medlabnews.gr όντας πρωτότυπα, αναδημοσιεύονται από χιλιάδες 
άλλα sites & blogs στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Έτσι προκύπτουν χιλιάδες 
επιπλέον αναγνώσεις των άρθρων, που ξεπερνάνε τις 1 εκατομμύριο τον μήνα, πλέον 
των 3 εκατομμυρίων προβολών που επιτυγχάνονται μέσα από το site 



• Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να δείτε πόσοι αναγνώστες 
είναι live μέσα στο site και τα θέματα που διαβάζουν, 
πατώντας το κόκκινο εικονίδιο στο πάνω μέρος της σελίδας  

• Ο αριθμός των αναγνωστών απογειώνεται σε περιόδους 
που κάποιο θέμα έχει προβληθεί  στην τηλεόραση. Π.χ. με την 
αναφορά στην κυστική ίνωση σε εκπομπή, οι αναγνώστες σε 
πραγματικό χρόνο που διάβαζαν ταυτόχρονα το σχετικό 
άρθρο έφτασαν τους 400! Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα 
άρθρα του Medlabnews.gr προκύπτουν ως πρώτο 
αποτέλεσμα στην αναζήτηση της Google σε χιλιάδες λέξεις-
κλειδιά 

 



• Σύμφωνα με το Alexa.com (εφαρμογή του internet που μετρά την επισκεψιμότητα και 
δημοτικότητα ενός site στο διαδίκτυο σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο) τo Medlabnews.gr 
βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλή θέση στον ελληνικό αλλά και τον διεθνή ιστό, ξεπερνώντας κατά 
πολύ τα περισσότερα γνωστά websites ιατρικής ενημέρωσης 



«Προσωπικά πιστεύω ότι το site σας πρέπει να ”μπαίνει” σε κάθε οικογένεια και σπίτι και γι αυτό το κοινοποιώ 
σε γνωστούς και φίλους.» 

«Πολύ χρήσιμο το έργο σας, συγχαρητήρια! Επιλέγετε επίκαιρα και ενδιαφέροντα άρθρα των οποίων το 
περιεχόμενο είναι αυτό που θα περίμενε να διαβάσει κανείς και κάτι παραπάνω! Σε απλή γλώσσα για να τα 
καταλαβαίνουμε όλοι αλλά και με τις ισχύουσες ιατρικές ορολογίες για τον κόσμο του κλάδου! Και πάλι 
συγχαρητήρια!! :) » 

«Είμαι κατενθουσιασμένη με τα άρθρα που μου στέλνετε, τα προωθώ και σε συγγενείς και φίλους γιατί όντως 
βοηθούν για την καλή μας υγεία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ» 

«Πραγματικά αξιόλογο επιστημονικό περιοδικό και εργαλείο για κάθε παραλήπτη που μπορεί απλά και 
καταληπτά να ενημερωθεί για θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία στην καθημερινότητα μας. 
Συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ γιατί με έχετε συμπεριλάβει στους παραλήπτες του περιοδικού.» 

«Συγχαρητήρια - Η προσπάθειά σας αποτελεί φάρο για την κοινωνία μας.» 

«Χρειάστηκα τη νύχτα μια συμβουλή αντιμετώπισης ενός συμπτώματος και με καθοδηγήσατε σωστά. Πολύ 
χρήσιμη σελίδα. Ευχαριστώ.» 

«Είστε ο οδηγός της υγείας μου» 

«apo KANADA MONTREAL sas parakoloutho!» 

«0ι καλυτεροτεροι !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!» 

«Η δουλειά που κάνετε σας τιμά γιατί βοηθάτε τον κόσμο να ενημερωθεί. Μπράβο σας» 

 





Οι παρακάτω υπηρεσίες του Medlabnews.gr μπορούν να χρησιμοποιηθούν για: 
 

• Προβολή νέων της εταιρείας 
 

• Διάχυση πληροφορίας στο διαδίκτυο 
 

• Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση του κοινού για συγκεκριμένο θέμα 
 

• Προβολή εκδηλώσεων 
 

• Προβολή προϊόντων OTC 
 

• Ενίσχυση εταιρικής εικόνας 
 

• Αναβάθμιση ή/και προώθηση ιστοσελίδων 
 

• Προβολή θεμάτων στοχευμένα σε συγκεκριμένο κοινό 
 
 
 
 
 
 

 

 



Η επιτυχημένη μας συνταγή για την διάχυση πληροφορίας στο διαδίκτυο 
 

Περιλαμβάνει: 
 

• Τοποθέτηση banner 
 

• Σύνταξη άρθρου από τη συντακτική ομάδα των ιατρών του Medlabnews.gr σχετικά με το θέμα ή 
επιμέλεια προϋπάρχοντος δελτίου τύπου και εμπλουτισμός με ιατρικές πληροφορίες σε 
εκλαϊκευμένη – κατανοητή από όλους γλώσσα 
 

• Ανάρτηση άρθρου στο Medlabnews.gr και στο Iatrikanea.gr 
 

• Προώθηση του άρθρου σε 1.500 sites & blogs προς αναδημοσίευση 
 

• Ανάρτηση του άρθρου στη σελίδα του facebook (    ̴ 40.000 Followers) 
 

• Συμπερίληψη άρθρου στο εβδομαδιαίο newsletter του Medlabnews.gr που αποστέλλεται σε 70.000 
παραλήπτες 
 

• Δημιουργία banner που οδηγεί στο άρθρο με σκοπό την αύξηση των αναγνώσεων 
 

 





Μελέτη και ανάλυση της υπάρχουσας ιστοσελίδας του πελάτη και παροχή συμβουλών 
σχετικά με τη βελτιστοποίηση της επισκεψιμότητας, της κατάταξης της και της εύρεσης από 
μηχανές αναζήτησης, του περιεχομένου (content), του σχεδιασμού, της ευχρηστίας και 
γενικά της απόδοσης και της απήχησης της σελίδας. 

 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: 
• Εταιρικές ιστοσελίδες 
• Ιστοσελίδες γιατρών 
• Micro-sites θεραπευτικών κατηγοριών 
• Ιστοσελίδες Συλλόγων & Μ.Κ.Ο. 
• Ιστοσελίδες Ιατρικών Εταιρειών 

 
 



Συνδυασμός ενεργειών που στοχεύουν στη αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας 
του πελάτη. Αυτό μπορεί να αφορά την προώθηση της ιστοσελίδας μέσω αρθρογραφίας 
που θα αναρτάται στο Medlabnews.gr, την προώθηση μέσω newsletter, banner κλπ. 

 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: 
• Εταιρικές ιστοσελίδες 
• Ιστοσελίδες γιατρών 
• Micro-sites θεραπευτικών κατηγοριών 
• Ιστοσελίδες Συλλόγων & Μ.Κ.Ο. 
• Ιστοσελίδες Ιατρικών Εταιρειών 

 
 



Η έμπειρη συντακτική ομάδα του Medlabnews.gr παρέχει custom made ιατρικά κείμενα για 
χρήση σε εταιρικές – προϊοντικές ιστοσελίδες, προωθητικές καμπάνιες, ενημερωτικά έντυπα, 
δελτία τύπου κ.α. Την ευθύνη των κειμένων φέρει το Medlabnews.gr οπότε απαλλάσσεστε από 
χρονοβόρες εγκρίσεις και διαδικασίες. 
  

Επιλογές κειμένων: 
 

• Πρωτότυπα κείμενα εκ του μηδενός για συγκεκριμένο θέμα 
• Αναβάθμιση ήδη υπαρχόντων κειμένων (εμπλουτισμός ιατρικής πληροφορίας, απλούστευση – 
εκλαΐκευση γλώσσας κλπ) 
• Επιστημονικά κείμενα με συνοδεία ιατρικής βιβλιογραφίας 
• Κείμενα για χρήση σε Δελτία Τύπου 
• Κείμενα για χρήση σε περιπτώσεις Crisis Management 
• Κείμενα με την υπογραφή του Medlabnews.gr 
• Κείμενα με την υπογραφή του πελάτη 
• Ήδη υπάρχοντα άρθρα τα οποία έχουν αναρτηθεί στο Medlabnews.gr και έχουν αξιολογηθεί από το 
κοινό, επιτυγχάνοντας χιλιάδες αναγνώσεις 
 

 



Η μεγάλη επισκεψιμότητα του Medlabnews.gr και τα αποτελέσματα αναζήτησης χιλιάδων 
χρηστών που καταλήγουν σε εμάς, μας προσφέρουν έναν τεράστιο όγκο δεδομένων σχετικά 
με τις λέξεις-κλειδιά που έχουν απήχηση όσον αφορά τον χώρο της υγείας. Τα δεδομένα αυτά 
παρέχουν εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για όποιον ασχολείται με την προώθηση 
προϊόντων του κλάδου. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε το εβδομαδιαίο B2B Newsletter 
μας που περιλαμβάνει: 
 
 

• Τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά που αναζήτησαν οι χρήστες στην Google 
• Τα πιο πολυδιαβασμένα άρθρα 
• Τα πιο πολυδιαβασμένα Δελτία Τύπου 
• Δημογραφικά στοιχεία 
 

Επιπλέον υπάρχει και η δυνατότητα αντίστροφης παροχής συμβουλευτικής, για τον 
καθορισμό των κατάλληλων λέξεων-κλειδιών για χρήση σε Δελτία Τύπου, 
 για την απήχηση συγκεκριμένου θέματος με σκοπό τον καθορισμό της  
κατάλληλης  περιόδου προώθησης κλπ 
 

 
 



Επικοινωνία 
www.medlabnews.gr 
mail@medlabnews.gr 
25ης Μαρτίου 12, Χαλάνδρι 
Τηλ. 210 6815637 

http://www.medlabnews.gr/
mailto:mail@medlabnews.gr

