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Όραμα μας
Το  medNutrition να
γίνει το πρώτο portal
Διατροφής σε Ελλάδα
και Κύπρο
Πάρης Παπαχρήστος



Συντάκτες Διαιτολόγοι
αρθρογραφούν μηνιαία

Συνεργαζόμενα
Διαιτολογικά Γραφεία

400.000 μοναδιαίοι
επισκέπτες το μήνα

Παρουσία του medNutrition

1η θέση στη Google στην Ελλάδα και Κύπρο για την
ευρεσιμότητα σε περισσότερες από 10.200 λέξεις#

62 38 400Κ



Προφίλ Διαιτολόγου

Υψηλό Convertion Rate

τις σπουδές
που απασχολείται
την κατάρτισή του
τα ενδιαφέροντα του
πρόσφατη αρθρογράφηση

Παρουσίαση του επαγγελματία διαιτολόγου,
αναφέροντας:

Έχοντας μελετήσει όλα αυτά τα χρόνια τις ανάγκες
και τη συμπεριφορά των χρηστών, έχουμε

βελτιστοποιήσει την προβολή του συντάκτη
διαιτολόγου, ώστε να έχει αυξημένες πιθανότητες να

γίνει κάποιος πελάτης του. 



Πολυμεσικές Πληροφορίες

Φωτογραφίες από Τηλεοπτικές
Εκπομπές, Εκδηλώσεις, Συνέδρια

Video παρουσίασης του
συντάκτη, video από
τηλεοπτική εκπομπή

Προφίλ Διαιτολόγου



Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Email 

Socials

Κείμενο κινητοποίησης

CTA

Προφίλ Διαιτολόγου



Οι Φωτογραφίες
αυξάνουν το

Conversion Rate
κατά 40%

Conversion Rate Είναι η μετατροπή ενός δυνητικού πελάτη σε πραγματικό πελάτη σας



Μπορεί να έχει κάποιος/α πρόσβαση από:

Προφίλ Διαιτολόγικού Γραφείου

CTA στο menu της
ιστοθέσης

Βιογραφικό Συντάκτη
Διαιτολόγου



H Εμπειρία
αυξάνει το

Conversion Rate
κατά 20%

Conversion Rate Είναι η μετατροπή ενός δυνητικου πελάτη σε πραγματικό πελάτη σας



Προφίλ Διαιτολόγικού Γραφείου

Επίσκεψη στο Γραφείο

Πρόσβαση στο Χάρτη της Google 
Προβολές Διαιτολογικού Γραφείου
Στοιχεία Επικοινωνίας

Για να κινητοποιηθεί ο δυνητικός πελάτης να
επικοινωνήσει άμεσα, του παρέχουμε:

Φωτογραφίες του χώρου
Εμπειρία συνεργάτη
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Μετρήσεις - Μέτρηση Σύστασης Σώματος, Βασικού
Μεταβολισμού κοκ.

Εφόσον κάποιος έχει οδηγηθεί στην ιστοσελίδα του
διαιτολογικού γραφείου του συντάκτη διαιτολόγου,
παρουσιάζουμε συνοπτικά:



 Οι Αξιολογήσεις
αυξάνουν το

Conversion Rate
κατά 56%

Conversion Rate Είναι η μετατροπή ενός δυνητικου πελάτη σε πραγματικό πελάτη σας



Δημοσιεύση στην αρχική
σελίδα του portal
Προβολή στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης fb
και instagram
Προώθηση για
αναδημοσιεύση του
περιεχομένου σε άλλες
ιστοθέσεις υγείας και
ενημέρωσης (2.4K)
Μεγάλες πιθανότητες να
προβάλλεται στην αρχική
σελίδα της google μετά
από ένα εξάμηνο

Αρθρογράφηση
Γράψε ένα ποιοτικό
άρθρο που θα προβάλει
εσένα στο μέγιστο και
εμείς θα αναλάβουμε τα
υπόλοιπα

Τρόποι Προβολής



Δημοσιεύση της
αρθρογράφησης
Παρουσίαση του νέου
συντάκτη

Newsletter
Προβολή σου στο
εβδομαδιαίο newsletter
με αποδέκτες 6K
συνδρομητές που έχουμε
πάρει την συγκατάθεση
τους (GDPR)

Τρόποι Προβολής
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Μπορείς να παρακολουθείς την
επισκεψιμότητα όλων των
άρθρων σου στην ιστοθέση του
medNutrition, αλλά και του
πολυμεσικού περιεχομένου που
δημιουργείς στα κανάλια μας
(youtube, instagram, hearthis)

Μπορείς να παρακολουθείς τα
στατιστικά των ιστοσελίδων του
βιογραφικού σου και του
διαιτολογικού σου γραφείου

Reporting

182.487 Προβολές

102.318 Προβολές



Social Post Newsletter CV
Ανάκοινωση της συνεργασίας
μας στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης [fb + instagram]

Προβολή των βασικών
πληροφοριών για το Συντάκτη
και το Διαιτολογικό του Γραφείο
στο newsletter

Προβολή Διαιτολόγου



Εμπνέει εμπιστοσύνη επειδή είναι ένα brand
20 χρόνων έγκυρης ενημέρωσης από
πτυχιούχους διαιτολόγους 
Έχουμε εκδώσει 12 τίτλους βιβλίων τόσο για
το κοινό, τα παιδιά και τον επαγγελματία
διαιτολόγο
Είναι εύκολο μετά την ανάγνωση ενός
άρθρου που προβάλλεται στην πρώτη
σελίδα της google, να μεταβεί και γνωρίσει
τον διαιτολόγο
To 50% των πελατών κλείνει συνεδρίες εκτός
ωρών εργασίας

Γιατί το κοινό
επιλέγει το
Διαιτολόγο του
medNutrition



Εξατομικευμένο Προφίλ
Ο διαιτολόγος παρουσιάζει το βιογραφικό του, τις υπηρεσίες που παρέχει, την εξειδίκευση
και την εμπειρία του σε ένα πολύ δυνατό brand όπως το medNutrition.

Νέοι Πελάτες
Ο διαιτολόγος μέσω του medNutrition μετατρέπει σε δικά του ραντεβού μεγάλο μέρος των
500.000 αναζητήσεων που γίνονται για θέματα υγείας στο διαδίκτυο κάθε μήνα.

Προβολή στη Google
Πετυχαίνουμε πολύ υψηλό ranking για τους διαιτολόγους συνεργάτες μας

Γιατί οι Διαιτολόγοι επιλέγουν medNutrition



24 από 38 
 Συνεργαζόμενα
Διαιτολογικά 
 Γραφεία
προβάλλονται
στην 1η Σελίδα
της google

G O O G L E



Παρακολούθησε την
επισκεψιμότητα
(προβολές) της

αρθρογράφησης σου

Αξιολογείς πόσοι από το
βιογραφικό κυρίως
ενδιαφέρθηκαν να

μάθουν για τις
υπηρεσίες σου

Αύξηση Πελατολογίου

ΒιογραφικόΑρθρογράφηση Γραφείο

Δες τις προβολές της
παρουσίασης σου ως

συντάκτη που προέρχονται
από την αρθρογράφηση

σου και οργανικά
αποτελέσματα 

Σε Σένα

Περιηγούνται στην
ιστοθέση και social σου,

έπειτα επικοινωνούν
μαζί σου



Είναι σημαντικό
για την ορθή
αξιολόγηση την
επένδυσης σας να
διερευνήσετε την
πορεία απ΄όπου
κατέληξε ο
πελάτης σε σας!

F O L L O W
U P



Video Εκπαίδευση

7 ειδικά εκπαιδευτικά video στο πώς να γράφεις
εξαιρετικά άρθρα που θα ξεχωρίσουν

EBOOK Πώς θα γράψω το
τέλειο άρθρο;

 

Kαλύτερος Αρθρογράφος



Μέσα από αυτό το
εργαλείο γίνονται οι
αναθέσεις άρθρων
Μαθαίνεις σε ποιο στάδιο
επεξεργασίας/επιμέλειας
βρίσκεται
Απευθείας επικοινωνία με
την αρχισυνταξία για
σχετικές απορίες

ALL IN ONE
Εργαλείο διαχείρισης των
άρθρων σου

INTRANET



Στα οργανικά αποτελέσματα  της
Google στις 3 πρώτες θέσεις
αποτελεσμάτων έχουμε 4.2Κ
λέξεις κλειδιά από άρθρα μας

όταν αναζητάνε οι
δημοσιογράφοι μια πληροφορία

Τα εβδομαδιαία newsletter
με την αρθρογράφηση σας, 
 αποστέλνονται σε περίπου

200 δημοσιογράφους

Προβολή των τηλεοπτικών
εμφανίσεων από συντάκτες

μας διαιτολόγους στο
κανάλι μας στο Youtube

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ΅
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

https://www.mednutrition.gr/info/landing-pages/16709

