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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 
 
Αναδημοσιεύσεις σε άλλα sites & blogs 
Από 4.000 φορές μέχρι 210.000 φορές το κάθε 
άρθρο 
 
Αναγνώσεις μέσω αναδημοσιεύσεων 
1.400.000 επιπλέον αναγνώσεις / Μήνα 
 
Αναγνώσεις άρθρων 
Από 1.000 – 1.200.000 αναγνώσεις για κάθε 
άρθρο 
 
Προτεραιότητα στην Google 
5.000+ Key Words σχετικά με την υγεία, μας 
φέρνουν πρώτους στην Google 
 
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 
 
 
 
 
 

 

 

Μας διαβάζουν 

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

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

Χιλιάδες επαγγελματίες υγείας 

Εκπρόσωποι φορέων υγείας, υπουργείων κλπ 

 

 

 

 

http://www.medlabnews.gr/
http://www.iatrikanea.gr/
http://www.medlabnews.gr/
http://www.iatrikanea.gr/
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www.medlabnews.gr – Πηγή Google Analytics 

 

 

Επίτευγμα Adsense 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ 

http://www.medlabnews.gr/
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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 
REAL TIME 
VIEWERS VIEWS / DAY 

        

www.medlabnews.gr  580 280 150.000 

www.medicalland.gr  1.056     

www.neadiatrofis.gr  2.154     

www.healthview.gr  2.314     

www.logodiatrofis.gr  2.530     

www.iatrikanea.gr  3.004 20 2.500 

www.ygeiaonline.gr  3.348     

www.ygeianet.gr  3.660     

www.emedi.gr  4.091     

www.life2day.gr 5.328     

www.virus.com.gr  6.613     

www.iator.gr  8.061     

www.healthpress.gr  12.654     

www.med24.gr  16.890     

www.smarthealth.gr  20.579     

www.iatrikostypos.gr  29.914     

www.iatrikesexelixeis.gr  34.523     

www.iatrikovima.gr  x     

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
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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 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 

http://medlabgr.blogspot.com/2012/01/18.html#ixzz4Cy9NXahS
http://medlabgr.blogspot.com/2013/08/blog-post_28.html#ixzz4CyDDVGRz
http://medlabgr.blogspot.com/2011/11/blog-post_02.html#ixzz4Cy9zs0AL
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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 

2. ιλιγγοσ 36. υποθερμια 70. κιναση κρεατινινησ αυχενασ 

3. ουρολοιμωξη 37. κρεατινινη 71. ο επέμβαση ινομυωματων λαπαροτομια 

4. γαστρεντεριτιδα 38. ουρια 72. παντζαρια 

5. προστατιτιδα 39. πονοσ στο στερνο 73. πονοδοντοσ 

6. πολυκυστικέσ ωοθήκεσ 40. γ-gt 74. αβοκαντο 

7. λοιμώδησ μονοπυρήνωση 41. λιναροσποροσ 75. βοτανα 

8. ουρικο οξυ 42. λοιμωδη μονοπυρηνωση 76. ηλιαση 

9. γαστριτιδα 43. πονοσ στο στηθοσ 77. θυρεοειδήσ 

10. μελανωμα 44. συμπτωματα διαβητη 78. παγκρεασ 

11. αλκαλικη φωσφαταση 45. μυρμηγκιά 79. σελήνιο 

12. λεμφαδενεσ 46. ροδι 80. τι σημαινει κολπικη μαρμαρυγη 

13. πολυκυστικεσ ωοθηκεσ 47. διαβητησ συμπτωματα 81. τσαι τσουκνιδα 

14. ισχιαλγια 48. καρκινοσ πνευμονα 82. κραμπεσ 

15. hashimoto 49. πονοσ στα ποδια 83. φουσκωμα κοιλιασ 

16. κολπικη μαρμαρυγη 50. τριγλυκεριδια 84. αφθεσ 

17. βηχασ 51. καρκινοσ του δερματοσ 85. γιαουρτι 

18. ουρεοπλασμα 52. αιματουρια 86. διαρροια 

19. ινοαδενωμα 53. ευσταχιανη σαλπιγγα εμβοεσ 87. ζαλαδεσ απο αγχοσ 

20. ταχινι 54. καρπουζι 88. θυρεοειδησ αδενασ 

21. τζιντζερ 55. λεμφοιδημα 89. καουρεσ 

22. κυστη κοκκυγοσ 56. οστεοπόρωση συμπτώματα 90. πονοσ στο στηθοσ και ζαλη 

23. μαγνησιο 57. πονοσ στη μεση 91. πρηξιμο και πονοσ στο δαχτυλο του ποδιου 

24. τροφικη δηλητηριαση 58. προγεννητικόσ έλεγχοσ 92. συμπτωματα ουρολοιμωξησ 

25. ψειρεσ 59. γαστριτιδα διατροφη 93. τσουκνιδα 

26. cpk 60. ίλιγγοσ 94. φουσκωμα στην κοιλια 

27. κουρκουμασ 61. λευχαιμια 95. crp 

28. (not set) 62. πονοσ στην κοιλια 96. γ γλουτεμυλοτρανσφερ 

29. κορτιζονη 63. πρηξιμο στα ποδια 97. γενικη αιματοσ 

30. πρηξιμο στην κοιλια 64. τριχομονάδεσ 98. εγκεφαλικο 

31. ταχυκαρδια 65. τυμπανισμοσ 99. ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού 

32. κυστικη ινωση 66. υποθυρεοειδισμόσ 100. εντερο 

33. πονοσ στην πλατη 67. φραουλεσ     

34. ρεψιμο 68. γαστρεντερίτιδα     

35. καρυδια 69. καλιο     

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ GOOGLE 
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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   51  www.pestanea.blogspot.com  

2  www.aliartio.blogspot.com   27  www.greece.shafaqna.com   52  www.pireasnews.gr    

3  www.attacktv.gr  28  www.grizosgatos.blogspot.com   53  www.roh247.com   

4  www.biologikaorganikaproionta.com   29  www.iatrikanea.gr  54  www.serresnews.blogy.gr   

5  www.candianews.gr   30  www.gr-stars.blogspot.com   55  www.sourta.blogspot.com   

6  www.centralnews.gr   31  www.ingossip.gr/  56  www.takalyterotera2.blogspot.com   

7  www.citypatras.gr   32  www.ipaideia.gr  57  www.thesecretrealtruth.blogspot.com   

8  www.cna.gr/  33  www.karditsa-city.blogspot.com   58  www.thessbomb.blogspot.com   

9  www.cosmos965.gr  34  www.katidiaforetiko.blogspot.com   59  www.the-videoz.com/  

10  www.cretadrive.gr/   35  www.katohika.gr   60  www.top10news.gr   

11  www.crete-news.gr  36  www.koukfamily.blogspot.com   61  www.top7news.gr  

12  www.diavatos.blogspot.com   37  www.ksipnistere.com  62  www.topnea.eu   

13  www.earthshareme.com   38  www.ksiromeritikimatia.blogspot.com   63  www.triklopodia.gr  

14  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/  

16  www.elladanea.gr  41  www.myblogs.gr   66  www.videakia24.com/  

17  www.elliniki-perpatisia.blogspot.com   42  www.mynews.gr  67  www.zeidoron.blogspot.com   

18  www.emagazine.gr   43  www.mynima-hellas.com   68  www.zoomblog.org  

19  www.epikeranews.blogspot.com   44  www.neakeratsiniou.blogspot.com   69  www.zougla.gr  

20  www.epirus-tv-news.blogspot.com   45  www.neanews.gr  70  wwwlefkaslive.blogspot.com   

21  www.epixirimatias.gr  46  www.neashmera.gr  
    

22  www.faros-24.gr   47  www.olasimera.gr   

    

23  www.fevgato.eu/  48  www.palo.gr  
    

24  www.frapedoypoli.blogspot.com   49  www.peiraiko-kyma.gr  
    

25  www.gkatzios.blogspot.com   50  www.peramatozoa.blogspot.com   
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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 

 

 

NEWSLETTER 
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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! 

SOCIAL MEDIA 


