
Τώρα η εφαρμογή
Farmakeia, ανανεωμένη, με 
νέα κατηγορία: Ιατροί

Με ένα μόνο πάτημα ή χρησιμοποιώντας την αναλυτική 
αναζήτηση βρείτε τον ιατρό που σας ενδιαφέρει με την 
κατάλληλη ειδικότητα.

Επικοινωνία: doctors@animapps.com, Τηλέφωνο: 210 5617262
Animapps Α.Ε.  |  www.animapps.com

Φαρμακεία
Εφημερίες | Προσφορές | Ιατροί Προβληθείτε από την εφαρμογή Farmakeia μέσω της υπηρεσίας 

DOCTORS.

Εμφανιστείτε πρώτοι στις λίστες αναζήτησης, άσχετα με την 
χιλιομετρική απόσταση του χρήστη από το ιατρείο σας.

Διαχειριστείτε το πλήρες και αναλυτικό προφίλ σας, μέσω της 
ιστοσελίδας animapps.com/doctors.

Δώστε εσείς την εικόνα που θέλετε στο ιατρείο σας και 
αξιολογήστε τα στατιστικά στοιχεία που εμφανίζονται στην 
σελίδα του προφίλ σας!



Μόνο με 100€ το χρόνο αποκτήστε τα πλεονεκτήματα 
που μόνο το GOLD PROFILE σας προσφέρει:
1. Ταξινόμηση και εμφάνιση στην πρώτη θέση των αποτελεσμάτων 

ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης στην λίστα αναζήτησης με 
βάση την ειδικότητα

2. Εμφάνιση στην πρώτη θέση ανεξαρτήτως χιλιομετρικής 
απόστασης στην λίστα της αναλυτικής αναζήτησης  
(Ειδικότητα/Keywords, Όνομα, Περιοχή)

3. Εισαγωγή απεριόριστων λέξεων (KEYWORDS) για την μέγιστη 
απόδοση στην αναλύτική αναζήτηση της εφαρμογής

4. Πλήρες και αναλυτικό προφίλ του Ιατρού που περιέχει:
• Φωτογραφία Ιατρού 

• Φωτογραφίες του Ιατρείου 

• Απευθείας κλήση του χρήστη στα σταθερά τηλέφωνα του Ιατρείου

• Απευθείας κλήση του χρήστη στα κινητά τηλέφωνα του Ιατρού

• Δυνατότητα αποστολής sms προς τον Ιατρό

• Αποστολή email προς τον Ιατρό

• Προβολή του website του Ιατρού

• Εμφάνιση σε χάρτη την τοποθεσία του Ιατρείου

• Δρομολόγηση με 5 διαφορετικούς πλοηγούς : Maps/Google maps, 
TomTom, NAVIGON, Sygic και CitisNav (εφόσον διατίθονται) 

• Κοινοποίηση του προφίλ του Ιατρού με email, sms, facebook, twitter

• Ωράριο λειτουργίας του Ιατρείου

• Aναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει ο Ιατρός

5. Μηνιαία στατιστικά στοιχεία που αποστέλονται αυτόματα στο email 
του Ιατρού και περιέχουν:

• Table Views Counter που είναι ο αριθμός εμφανίσεων στην λίστα

• Profile Views Counter που είναι ο αριθμός εμφανίσεων του προφίλ 
του Ιατρού 

• Χαρτογραφική απεικόνιση (google maps) ολών των σημείων που 
έγινε η εμφάνιση του Ιατρού

Επικοινωνία: doctors@animapps.com 
Τηλέφωνο: 210 5617262
Animapps Α.Ε.  |  www.animapps.com

*Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.


