Τι είναι το Portal Υγείας
Medlabnews.gr-Iatrikanea.gr;
Διαδικτυακός χώρος ιατρικής ενημέρωσης, με
ενυπόγραφα άρθρα από ιατρούς

Αποτελείται από
www.medlabnews.gr
Περιλαμβάνει καθημερινή αρθρογραφία για
σημαντικά θέματα υγείας, διατροφής και
ομορφιάς, από ιατρούς & επιστήμονες υγείας
διαφόρων ειδικοτήτων

www.iatrikanea.gr
Συλλέγει και αναπαράγει τα σημαντικότερα
θέματα υγείας στο ελληνικό διαδίκτυο και τα
νέα των εταιρειών του χώρου

Τα νούμερά μας
www.medlabnews.gr
4.000.000 Προβολές / Μήνα (Πηγή Blogger.com)
Alexa Rank GR: 580
Μ.Ο. 280 άτομα live στη σελίδα real time
www.iatrikanea.gr
60.000 Προβολές / Μήνα
Alexa Rank GR: 3.004
Μ.Ο. 20 άτομα live στη σελίδα real time
Συνολικές Προβολές
58.600.000
Μοναδικοί Επισκέπτες
10.500.000
Newsletter
70.000 διευθύνσεις e-mail παραλαμβάνουν το
newsletter της εβδομάδας

Μας διαβάζουν

Αναδημοσιεύσεις σε άλλα sites & blogs
Από 4.000 φορές μέχρι 210.000 φορές το κάθε
άρθρο

Εκατομμύρια αναγνώστες που γνωρίζουν το
Portal και παρακολουθούν το facebook, το
newsletter μας κλπ

Αναγνώσεις μέσω αναδημοσιεύσεων
1.400.000 επιπλέον αναγνώσεις / Μήνα

Εκατομμύρια νέοι αναγνώστες που
αναζητούν πληροφορίες στην Google για
συγκεκριμένα θέματα υγείας και βρίσκουν τα
δικά μας άρθρα

Αναγνώσεις άρθρων
Από 1.000 – 1.200.000 αναγνώσεις για κάθε
άρθρο

Χιλιάδες επαγγελματίες υγείας

Προτεραιότητα στην Google
5.000+ Key Words σχετικά με την υγεία, μας
φέρνουν πρώτους στην Google

Εκπρόσωποι φορέων υγείας, υπουργείων κλπ

FaceBook
65.000 REAL Likes
Έως 2.000.000 views το κάθε video
Έως 10.000 shares το κάθε video
2.000 – 15.000 clicks το κάθε post άρθρου
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ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

www.medlabnews.gr – Πηγή Google Analytics

Επίτευγμα Adsense
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Παρακάτω ακολουθεί μία σύγκριση των www.medlabnews.gr και www.iatrikanea.gr, με άλλα
γνωστά sites υγείας σύμφωνα με το www.alexa.com.
Το www.alexa.com είναι ένα εργαλείο που μας δείχνει την κατάταξη μίας ιστοσελίδας, σε
σχέση με όλα τα υπόλοιπα sites στην Ελλάδα και στο διεθνές διαδίκτυο.
Συγκρίνοντας τα παρακάτω στοιχεία, μπορείτε να διαπιστώσετε και οι ίδιοι την τεράστια
δυναμική του www.medlabnews.gr σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Τη στιγμή που το www.medlabnews.gr έχει 280 αναγνώστες online real time,
το www.iatrikanea.gr έχει μόνο 20, και είναι μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση
σε σχέση με τα υπόλοιπα sites.

ALEXA RANK GR
www.medlabnews.gr

580

www.medicalland.gr
www.neadiatrofis.gr
www.healthview.gr
www.logodiatrofis.gr

1.056
2.154
2.314
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www.iatrikanea.gr

3.004

www.ygeiaonline.gr
www.ygeianet.gr
www.emedi.gr
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www.virus.com.gr
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www.smarthealth.gr
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www.iatrikesexelixeis.gr
www.iatrikovima.gr

3.348
3.660
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5.328
6.613
8.061
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29.914
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x
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ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ

Τα άρθρα μας διαβάζονται χιλιάδες, εκατομμύρια φορές
18 προβλήματα των ποδιών μας, που μας προειδοποιούν για τη συνολική μας υγεία
Read more: http://medlabgr.blogspot.com/2012/01/18.html#ixzz4Cy9NXahS

725.103 Αναγνώσεις

Τι είναι το φούσκωμα στην κοιλιά; Που οφείλεται ο τυμπανισμός και ποια η κατάλληλη
δίαιτα για πρόληψη της πρησμένης κοιλιάς;
Read more: http://medlabgr.blogspot.com/2013/08/blog-post_28.html#ixzz4CyDDVGRz

468.162 Αναγνώσεις

Σε ποιες παθήσεις διογκώνονται οι λεμφαδένες; Πότε και γιατί θα πρέπει να αφαιρούνται;
Read more: http://medlabgr.blogspot.com/2011/11/blog-post_02.html#ixzz4Cy9zs0AL

461.753 Αναγνώσεις
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ GOOGLE

Σε 5.000+ KeyWords, για απλές ή σύνθετες αναζητήσεις σχετικά με την υγεία, τα άρθρα μας
προκύπτουν πρώτα στην Google λόγω των χιλιάδων αναγνώσεων που επιτυγχάνουν. Αυτό
σημαίνει ότι οποιοσδήποτε ψάξει στην Google για κάποιο θέμα υγείας που τον απασχολεί,
ακόμα και αν δεν γνωρίζει τη σελίδα μας, τα δικά μας άρθρα θα διαβάσει
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ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Λόγω του ότι τα άρθρα μας είναι πρωτότυπα και
το content που παράγουμε πολύτιμο, χιλιάδες
άλλα sites & blogs μας αναδημοσιεύουν.
Έτσι κερδίζουμε πάνω από 1.000.000
επιπλέον αναγνώσεις τον μήνα,
μέσω των αναδημοσιεύσεων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ SITES & BLOGS ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ
1

www.agiotokos-kappadokia.gr

26

www.globetopnews.com
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www.pestanea.blogspot.com
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www.aliartio.blogspot.com

27

www.greece.shafaqna.com
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www.pireasnews.gr
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28

www.grizosgatos.blogspot.com
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www.topnea.eu
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www.earthshareme.com

38

www.ksiromeritikimatia.blogspot.com

63

www.triklopodia.gr
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www.economicnews13.blogspot.com

39

www.logiastarata.gr

64

www.troktiko2.com

15

www.eidhseis24-7.com

40

www.mpesdes.com

65

www.tro-ma-ktiko.blogspot.gr/
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www.elladanea.gr

41

www.myblogs.gr
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www.videakia24.com/
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www.elliniki-perpatisia.blogspot.com

42

www.mynews.gr
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www.zeidoron.blogspot.com
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www.emagazine.gr

43

www.mynima-hellas.com

68

www.zoomblog.org
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www.epikeranews.blogspot.com

44

www.neakeratsiniou.blogspot.com

69

www.zougla.gr
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www.epirus-tv-news.blogspot.com

45

www.neanews.gr
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wwwlefkaslive.blogspot.com
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49
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50

www.peramatozoa.blogspot.com
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NEWSLETTER

Κάθε Τετάρτη ξεκινάει η αποστολή του newsletter σε 70.000 παραλήπτες.
Ανάμεσά τους χιλιάδες απλοί αναγνώστες που θέλουν να ενημερώνονται για τα
νέα μας άρθρα, επαγγελματίες υγείας, στελέχη εταιρειών αλλά και εκπρόσωποι
φορέων υγείας (π.χ. ΕΟΠΥΥ) και υπουργείων
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SOCIAL MEDIA

Η σελίδα του Medlanews.gr
στο FaceBook αριθμεί 65.000
Likes (πραγματικά likes) τα
οποία
αυξάνονται
κατά
χιλιάδες κάθε βδομάδα

Η
σελίδα
επιδεικνύει
εξαιρετικό engagement και η
απήχηση των αναρτήσεων
στους
χρήστες
είναι
εντυπωσιακή

Τεράστια απήχηση επιδεικνύουν και τα videos που αναρτώνται στη σελίδα, τα
οποία επιτυγχάνουν μέχρι και περισσότερες από 700.000 προβολές!
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