Шановний директор клініки,
пропоную Вам найкраще рішення просування в інтернеті!
У розмові з керівниками клінік ми з'ясували, що вже відбувся досвід роботи із віддаленими
інтернет-реєстратурами. Це може бути Лікарні, Док, Медлайф або інші. Здавалося б, проста схема:
вони вам пацієнтів, ви їм гроші.
Спочатку приваблює те, що клініці не доводиться вкладати: «отримав – поділися».
Але, як правило, такий досвід не приніс позитивних плодів – лише «головний біль»!
Чому? Пацієнт, коли здійснює дзвінок, думає, що дзвонить у вашу клініку, а отримує плутану
відповідь. Чи не поставить він хрест на медустанові, коли відчує низьку компетентність персоналу?
Модель віддаленої інтернет-реєстратури завдає більшої шкоди, ніж користі.
Саме тому лідер ІТ-індустрії «Інформаційні технології в медицині» ITMED пропонує вам
співпрацю. Інтелектуальний інтерфейс платформи збере для вас цільову аудиторію пацієнтів в
автоматичному режимі і передасть вам без посередників і додаткової комісії. Це дасть вам
безкоштовне джерело лідогенерації та запису пацієнтів на прийом до лікарів.
Можна порівняти із роботою звичайного сайту, але є відчутна різниця. Інформація про вашу
клініку потрапляє відразу до цільової групи потенційних пацієнтів плюс ваша клініка без додаткової
оплати рекламується на аудиторію УКРНЕТ.
ITMED – це конструктор медичних сайтів плюс цільова аудиторія пацієнтів у 100 тисяч.
Топові клініки отримують до 8000 відвідувачів свого сайту на місяць.
Не втомлюватиму поясненнями, їх можна побачити у відео за посиланням внизу.
Як використовувати медичну платформу?
 Для клінік, які мають розвинений сайт.
Створення сайту за топовими терапевтичними напрямками за 1 день – цільове просування.
Наприклад: «Рак - лікування без операції: інноваційне обладнання у Клініці N»
 Для клінік та лікарів, які не мають стабільно працюючого сайту.
Безкоштовне створення сайту та миттєве отримання цільової аудиторії.
ВАРТІСТЬ:
- абонплата (хостинг, захист, ліцензійне програмне забезпечення, техпідтримка, СЕО, реклама)
– 9180 гривень на 12 місяців або 25 грн на день – чашка кави;
- створення сайту самостійне (просто, як на Фейсбуці) - БЕЗКОШТОВНО - або створення сайту
спеціалістом ITMED за матеріалами Замовника зі знижкою 50% - 2500 грн;
- публікації новин без обмежень – БЕЗКОШТОВНО;
- публікації 2 статей на місяць та трансляція на всю аудиторію платформи – БЕЗКОШТОВНО;
- рекламні покази вашої клініки на рекламних місцях – БЕЗКОШТОВНО;
- включення медузакладу до каталогу медзакладів України – БЕЗКОШТОВНО;
- включення лікарів з вашого сайту до каталогу лікарів України – БЕЗКОШТОВНО;
- ексклюзивне доменне ім'я, наприклад, clinica.itmed.org - У ПОДАРУНОК!
Медичну платформу ITMED визнано переможцем Національного конкурсу «Ukraine Smart
Awards» у номінації «Smart Med» найкращі it-продукти для медицини 2020 року. ITMED є потужною
SaaS платформою, яка надає користувачам готове програмне забезпечення для створення офіційних
сайтів, розміщення публікацій.
Це найкраща пропозиція за найкращі можливості в Інтернеті.
Такі можливості вам не надасть жоден експерт інтернет-маркетингу.

ПРОПОНУЮ:
Укласти Договір на послуги з підтримки користувачів та з технічної підтримки, код
72253000-3 згідно класифікатору закупівель ДК 021:2015.
З повагою та побажаннями здоров'я та успіху
директор «ITMED» Андрій Каспаревич
Акція! При умові створення сайту до 31.12.2021 – ПУЛЬСОКСИМЕТР у ПОДАРУНОК!
Подивіться відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=GO0YNs8sX9g
Детально про переваги описані тут: https://itmed.org/ru/service/
У розділі «Медтехніка» ви купите за найкращими цінами медичне обладнання та витратні
матеріали, інструментарій та меблі. Посилання https://market.itmed.org/
Телефонуйте: (044) 299 95 99; (050) 477 22 02; (096) 655 04 03; (063) 787 22 07
Надсилайте заявки на пошту: portal@itmed.org

