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Πρωτοποριακό Περιοδικό αποκλειστικά
για τον καταναλωτή του φαρμακείου
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Τριμηνιαία
ΔΩΡΕΑΝ διανομή

Πανελλαδικά
σε 475 επιλεγμένα
φαρμακεία και σε

80 φαρμακεία
στην Κύπρο

ΕΝΤΥΠΟ
80.000 τεύχη

60.000 Ελλάδα + 20.000 Κύπρο

ONLINE
400.000 Συνολικά

600.000
αναγνώστες!



Η Υγεία είναι το πρώτιστο αγαθό
για τον άνθρωπο

Η Ομορφιά είναι στην κορυφή
των απαιτήσεων του καταναλωτή

Από πρόσφατες έρευνες:

   Το 70% των καταναλωτών επισκέπτονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα το φαρμακείο

   Το 85% χρησιμοποιούν το ίδιο φαρμακείο

   Το 30% θεωρούν τον φαρμακοποιό τους την πρώτη πηγή πληροφόρησης και συμβουλής
   για την Υγεία     την Ομορφιά τους

   Το 95% είναι ικανοποιημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών που παίρνουν από
   το φαρμακείο

    Έρευνα Εταιρείας ALCO - Μάιος 2015

www.y-o.gr
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ΥΓΕΙΑ
           Πρόληψη & Θεραπεία

Οι Θεματικές Ενότητες
Δύο θεματικοί άξονες: EY ZHN       ΥΓΕΙΑ

1. ΕΥ ΖΗΝ, με θέματα ομορφιάς, διατροφής, ψυχολογίας και ευεξίας

2. ΥΓΕΙΑ, με ενημέρωση και λύσεις σε θέματα
υγείας και πρόληψης

Αφιέρωμα

Στόχος του περιοδικού είναι να μεταφέρει
την πολύτιμη συμβουλή του φαρμακοποιού
στο κάθε σπίτι.
Αρθρογραφούν καταξιωμένοι φαρμακοποιοί
και επαγγελματίες υγείας.

EY ZHN
            Ομορφιά & Διατροφή

Ο Φαρμακοποιός μου
                   με ενημερώνει...

Ο Φαρμακοποιός μου
                       με φροντίζει...
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Το περιοδικό Υγεία     Ομορφιά ενισχύει
την επικοινωνία του και ψηφιακά μέσω:

   Website www.y-o.gr

   Flip Page Magazine

   Mobile App

   Newsletter

   Social Media

www.
y-o.gr

Τα Ψηφιακά Μέσα

www.y-o.gr
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Τα Οφέλη

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

   Αξιόπιστες συμβουλές υγείας και ομορφιάς από φαρμακοποιούς και άλλους επαγγελματίες υγείας

   Εκπτώσεις και δώρα μέσω προωθητικών ενεργειών των εταιρειών

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ

   Ενισχύει τη σχέση με τον πελάτη του, δημιουργώντας πιστό πελατολόγιο

   Αναδεικνύει τον συμβουλευτικό του ρόλο

   Αυξάνει τις πωλήσεις του

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ

   Ενισχύει την προβολή του σε στοχευμένο πελατολόγιο του φαρμακείου

   Διευρύνει την προβολή του μέσα από 600.000 αναγνώστες:

        80.000 έντυπα τεύχη που παραδίδονται απευθείας στους καταναλωτές και

        400.000 με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας: WebSite, Newsletter, Flip Page Magazine, Application, 
        Facebook, Linkedin, Twitter, Pinterest, Google+, Youtube και Instagram!

   Ενδυναμώνει τις εμπορικές του συνεργασίες 475 με υψηλής δυναμικής φαρμακεία πανελλαδικά 5


