L

a Doctor MIT ne-am propus să ajutăm pacienții
să găsească cele mai sigure și de calitate soluții
medicale adresate patologiei de care aceștia
sufera.

V R E I PA C I E N Ț I ?
Iată cea mai simplă formulă!

În egală masură, alegem să direcționăm
pacienții ce ni se adresează, către acele unități
medicale sau furnizori de soluții în sănătate care
asigură un nivel constant înalt al serviciului.
Astfel încât vă propunem să deveniți
colaborator al platformei Doctor MIT. Aceasta vă
va asigura accesul la un flux de potențiali pacienți
despre care veți ști cele mai relevante informații și
pe care veți avea prilejul să îi contactați telefonic.
În funcție de patologia adresată, pacienții
vor completa câmpuri precum:

Pentru a se filtra doar pacienții cu potențial real,
au fost introduse 2 câmpuri de limitare, acestea
trebuind a fi acceptate de către pacient:
1. pacientul acceptă și se așteaptă să fie sunat de
către furnizorii de servicii sau produse medicale:

Soluții pentru pacienți
oferite prin intermediul
platformei
2. acest câmp filtreaza doar pacienții dispuși să
urmeze tratamentul în București:

Acestea sunt criteriile de filtrare și exemplele
de informații pe care pacientul le pune la dispoziție
colaboratorilor Doctor MIT. Dintre acestea, la
construirea de noi advertoriale, se aleg cele mai
potrivite patologiei adresate sau se introduc
câmpuri noi, specifice.
În calitate de colaborator îți vei aduce
aportul la construirea advertorialului ce îți va
genera pacienți.

Vindeca prin stiinta!

Deoarece dorim să îi oferim pacientului
câteva soluții reale, dar nici să nu îl expunem unei
presiuni deranjante, fiecare advertorial de generare
de pacienți va avea numai 3 colaboratori* furnizori
de soluții medicale adresate patologiei acestuia.
*în anumite conditii financiare acest număr se poate restrânge la 2 sau la 1

CUM FUNCTIONEAZA?
,
ADVERTORIAL DOCTOR MIT
ADVERTORIAL DOCTOR MIT
ADVERTORIAL DOCTOR MIT

Daca vrei ca toți pacienții cu o patologie relevantă ce se înscriu în platforma Doctor MIT,
să fie directionați către tine, contactează-ne pentru a afla în ce condiții poți deveni
colaborator Doctor MIT!

ADVERTORIAL DOCTOR MIT

Și nu uita, primești O LUNĂ GRATUITĂ pentru testare, fără nici o obligație contractuală!
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Te aștept în calitate de colaborator
pentru ca împreună să oferim pacienților
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Customer Manager
Lavinia Onel
mobil: 0731 312 801
lavinia.onel@doctormit.ro

COLABORATOR
DOCTOR MIT

www.doctormit.ro

MEDIC PACIENT

GĂSEȘTE AICI,
SOLUȚIA CARE TE SCAPĂ
DE DEPRESIE!
Clic k a ic i!

ARTROZA
AR PUTEA FI
VINDECATĂ?
Cl i ck ai ci !

ȘTII DE CE
NU SLĂBEȘTI?

CANCERUL DE PROSTATĂ.
SOLUȚII

Cli c k a ic i!

Cl i ck ai ci !

EMISIUNE MEDICALĂ TV

Doctor MIT este dedicat informației
medicale. Cu un format unic, menit să
explice științific procesele din organism
într-un mod simplu și cu o notă de
umor, emisiunea este un mijloc onest de
informare.

Premiul de Excelență
pentru debut

Credibilitatea emisiunii și modul
pedagogic în care aceasta transferă
informația medicală către telespectator
face ca Doctor MIT să fie vehiculul
de elecție al companiilor ce vor să își
promoveze serviciile sau produsele
către publicul român educat și cu putere
financiară.

300.000
de telespectatori
în medie
per episod

Emisiunea se difuzează saptamânal la
România TV.

Aici găsești
performanțele
media

1milion

Descarcă
aplicația mobilă.
Click aici!

de vizualizări pe

Click aici!

ale emisiunii
Doctor MIT
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