...toate cabinetele
stomatologice care
contează
probabil sunt AICI...

Mic ghid de promovare

pentru medicii dentişti
Ca să fii găsit de oricine, oricând, online !

www.CabineteStomatologi.ro - oferit de microDIGITAL

Astăzi totul se caută
pe internet; ca urmare,
internetul oferă posibilităti
nelimitate de promovare.

Prezenta online a evoluat rapid de la
optiune la necesitate. Acum există multiple
variante de promovare online, inclusiv
printr-un website propriu, însă cea mai
eficientă este listarea în portaluri dedicate
domeniului de activitate.

Ceea ce vă oferim este o
experientă complet nouă:
ocazia de a fi parte a unei
comunităti stomatologice
reunite în portalul nostru
specializat, astfel încât
cabinetul/clinica dvs. să
fie găsit(ă) de oricine,
oricând, online !

În promovarea online,
comunitatea tintă si modul în
care potentialii clienti au acces
la informatie sunt ingredientele
unei retete de succes. Pe ele
ne-am concentrat pentru a crea
portalul cel mai potrivit pentru
afacerea dvs.

Vă invităm pe www.CabineteStomatologi.ro, în cea mai nouă
comunitate din domeniul stomatologic. În curând, aici vor fi
Toate Cabinetele/Clinicile Stomatologice care contează !

Membrii www.CabineteStomatologi.ro
beneficiază de următoarele avantaje:
• listare într-o comunitate exclusivă pe domeniul
stomatologie;
• pagină dedicată în întregime cabinetului/clinicii;
• fără banner-e publicitare deranjante;
• promovare pe retele sociale (Facebook, Twitter,
etc.);
• protectie anti SPAM a adresei email;
• localizare pe hartă si street view cu GoogleMap;
• adăugare/editare oferte speciale ale cabinetului/
clinicii;
• promovare specială în cadrul comunitătii, s.a.m.d.;

Aveti 2 variante:
1. Să vă înscrieti
(STANDARD sau PREMIUM)
Să listati cabinetul/clinica STANDARD este
GRATUIT.
Pentru contravaloarea unei cafele lunar puteti
să listati PREMIUM
cabinetul/clinica, beneficiind de optiuni
suplimentare.
2. Să NU vă înscrieti
Să nu vă înscrieti ? Nici măcar GRATUIT ?!
Probabil nu vă interesează noi clienti…

Pentru informatii detaliate intrati pe
www.CabineteStomatologi.ro, sectiunea “Pentru medici”
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