گــروه سالمت هفـت هنـر

www.alodoctor.com
www.hidoctor.ir
پکیج هـــای تخصصــی
پکیج کاشت مـــو | دو مــاهه
1

الــــو دکتر :

دکتــر سالم :

الـو دکتـر بـه عنـوان رسـانه جامع پزشـکی و سلامت بـا ارائه

دکتـر سلام پرمخاطب ترین وب سـایت حوزه سلامت و پزشـکی

وبسایت،اپلیکیشـن و شـبکه های اجتماعی فرصت بهره گیری

در کشـور مـی باشـد کـه بـا هـدف تولیـد محتوای بـا کیفیـت در

از خدمـات سلامتی را در اختیـار مخاطبـان قـرار می دهد.

حـوزه سلامت خدمت رسـانی مـی کند.

2

پروفایل الــو دکتر  9مطلب ( به صورت مصاحبه تلفنی و نمایش دائمی مطالب سایت )

نمایش  100درصدی بنر پزشک و ساختمان پزشکان در پربازدیدترین صفحات مرتبط با کاشت مو و کاشت ابرو

3

نمایش ساختمان پزشکان در تمام صفحات ( با  %60نمایش )

5

 4عدد پست اینستاگرام

4

ارائه  40فرم تقاضای خدمات چک شده از صفحات لندینگ هر مشتری (ویژه تهران و کرج)

پکیج کاشت مو شامل حوزه های کاشت مــو و کاشت ابــرو می باشد.

1

2

پکیج زیبایــی صورت | دو مــاهه

پروفایل الــو دکتر  9مطلب ( به صورت مصاحبه تلفنی و نمایش دائمی مطالب سایت )

نمایش  100درصدی بنر پزشک و ساختمان پزشکان در پربازدیدترین صفحات مرتبط با زیبایی صورت

3

نمایش ساختمان پزشکان در تمام صفحات ( با  %60نمایش )

5

 4عدد پست اینستاگرام

4

ارائه  40فرم تقاضای خدمات چک شده از صفحات لندینگ هر مشتری (ویژه تهران و کرج)

پکیج زیبایی صورت شامل حوزه های لیفت با نخ ،لیفتینگ ،هایفو ،بوتاکس ،رفع چین و چروک ،جوانسازی پوست،

میکرونیدلینگ ،تزریق ژل و چربی می باشد.

1

2

پکیج الغـــری | دو مــاهه

نمایش  100درصدی بنر پزشک و ساختمان پزشکان در پربازدیدترین صفحات مرتبط با الغری

3
5

 4عدد پست اینستاگرام

ارائه  40فرم تقاضای خدمات چک شده از صفحات لندینگ هر مشتری (ویژه تهران و کرج)

پکیج الغــری شامل حوزه های لیپوماتیک ،لیپـولیز ،آبدومینوپالس ،پیکرتراشی ،کویتیشن می باشد.

1

2

 7.000.000ناموت

پکیج جراحــی بینی | دو مــاهه

پروفایل الــو دکتر  9مطلب ( به صورت مصاحبه تلفنی و نمایش دائمی مطالب سایت )

نمایش  100درصدی بنر پزشک و ساختمان پزشکان در پربازدیدترین صفحات مرتبط با جراحی بینی

3

نمایش ساختمان پزشکان در تمام صفحات ( با  %60نمایش )

5

 4عدد پست اینستاگرام

4

 7.000.000ناموت

پروفایل الــو دکتر  9مطلب ( به صورت مصاحبه تلفنی و نمایش دائمی مطالب سایت )

نمایش ساختمان پزشکان در تمام صفحات ( با  %60نمایش )

4

 7.000.000ناموت

ارائه  40فرم تقاضای خدمات چک شده از صفحات لندینگ هر مشتری (ویژه تهران و کرج)

پکیج جراحی بینی شامل حوزه های جراحی بینی (باز و بسته )  ،جراحی پالستیک می باشد

 7.000.000ناموت

پکیج دندان پزشکـی | دو مــاهه
1

2

پروفایل الــو دکتر  9مطلب ( به صورت مصاحبه تلفنی و نمایش دائمی مطالب سایت )

نمایش  100درصدی بنر پزشک و ساختمان پزشکان در پربازدیدترین صفحات مرتبط با دندان پزشکی

3

نمایش ساختمان پزشکان در تمام صفحات ( با  %60نمایش )

5

 4عدد پست اینستاگرام

4

ارائه  40فرم تقاضای خدمات چک شده از صفحات لندینگ هر مشتری (ویژه تهران و کرج)

پکیج دندان پزشکی شامل حوزه های ارتودنسی ،لمینیت ،بلیچینگ ،ایمپلنت ،کامپوزیت می باشد.
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alodoctor

hidoctor.ir

hidoctor

 7.000.000ناموت

گــروه سالمت هفـت هنـر

الــو دکتر  +دکتر سالم
پکیج بنـــری | دو مــاهه
1

نمایش بنر  %50در سایت دکتر سالم و الو دکتر به غیر از هدر

2

تضمین  10هزار کلیک google

3

 2عدد رپورتاژ در سایت الودکتر و دکترسالم با یک عدد لینک فالــــــو

4

 1روز اسالیدشـو در وب سایت دکتر سالم

5

 4روز اسالیدشو در وب سایت الــودکـتر

 8.000.000ناموت

دکتــر سالم
پــزشک ایرانــی دکتــر سالم

قیمت

مدت پکیج

سرویس ها

 2ماهه

 1ماه بنر  1 +ماه کلینیک  +پکیج محتوایی

6.000.000

 3ماهه

 1ماه بنر  2 +ماه کلینیک  +پکیج محتوایی

7.400.000

 3ماهه +

 2ماه بنر  1 +ماه کلینیک  +پکیج محتوایی

7.900.000

(ناموت)

طالیــی دکتــر سالم
سرویس ها

مدت پکیج

قیمت

(ناموت)

 2ماهه

 2ماه بنر  +پکیج محتوایی

6.500.000

 3ماهه

 3ماه بنر  +پکیج محتوایی

8.500.000

بنـــرها به صورت چرخشی در تمام جایگاه های سایت خواهد بود.
سرویس های پکیج محتوایی

 2عدد پست تلگرام دکترسالم

 2عدد پست اینستاگرام دکترسالم

 2عدد رپورتاژ در طول مدت قرارداد

الـــودکتر
پکیج هــای الـــودکتر

مدت پکیج

سرویس ها

 3ماهه

پروفایل الـودکتر  +ساختمان پزشکان الودکتر  1 +پست اینستاگرام  1 +پست تلگرام

3.500.000

 6ماهه

پروفایل الـودکتر  +ساختمان پزشکان الودکتر  2 +پست اینستاگرام  2 +پست تلگرام

7.000.000

بنر هــدر الودکتر

نمایش ( % 100به تعداد محدود)

قیمت

(ناموت)

 5.900.000ناموت

