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Η ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογή τηλεπαροχής ιατρικών υπηρεσιών

Αγαπητοί κύριοι,
Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, της πρωτοφανούς, παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης που μαστίζει και τη
χώρα μας, η ομάδα του Doctor Next 2 Me, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των ευπαθών ομάδων
προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους Έλληνες –και στην πιο απομακρυσμένη περιοχή της χώρας–
την πιο χρήσιμο και απλή εφαρμογή τηλεϊατρικής.
ΜΟΝΟ με το ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ.
www.DoctorNext2Me.com
ΔΩΡΕΑΝ το πιο χρήσιμο App τηλε-επικοινωνίας με το γιατρό
Η ανάγκη περιορισμού της πανδημίας του κορονοϊού επιβάλλει σε όλους μας να μείνουμε σπίτι.
Παρόλα αυτά, πολλές ομάδες συμπολιτών μας έχουν ανάγκη να επικοινωνήσουν με το γιατρό τους
ή κάποιο διαθέσιμο γιατρό όταν υπάρξει έκτακτη ανάγκη υγείας ή υποψιαστούν συμπτώματα της
νόσου COVID-19 για να λάβουν υπεύθυνη ιατρική συμβουλή, από την ασφάλεια του σπιτιού τους,
χωρίς περιττές μετακινήσεις.
Την ανάγκη αυτή καλύπτει τώρα πολύ εύκολα η πλατφόρμα www.DoctorNext2Me.com
ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
«Σε αυτήν την τεράστια κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, εμείς δεν μπορούσαμε να μείνουμε
ασυγκίνητοι και άπραγοι», τονίζει ο CEO & Founder της εταιρείας, Απόστολος Καγκελάρης.
«Έχοντας πολυετή εμπειρία στον τομέα των πρωτότυπων mobile εφαρμογών και διαθέτοντας ένα
πολύτιμο εργαλείο, την πλατφόρμα www.DoctorNext2Me.com, που μπορεί να εξυπηρετεί άμεσα
το κοινό στην εύρεση γιατρού σε ώρα έκτακτης ανάγκης, σταματήσαμε κάθε εμπορική
δραστηριότητα της εταιρείας, ενώ παράλληλα, μετασχηματίσαμε με την ομάδα των έμπειρων
συνεργατών μας και προσαρμόσαμε στις ανάγκες της κρίσης που προκάλεσε ο νέος κορονοϊός, την
εφαρμογή μας και την προσφέρουμε σε όλους τους Έλληνες πολίτες εντελώς δωρεάν και με
απλούστατες διαδικασίες: Με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για ενημέρωση σχετικά με την δραστηριότητα μας.

Ξεκινώντας την πρώτη μας σημαντική σύμπραξη από την Περιφέρεια Αττικής και τον ΙΣΑ,
συνεχίζουμε συμπράττοντας με πολλές ακόμα Περιφέρειες και Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας ώστε
να φτάσει η εφαρμογή στους κατοίκους και της πιο απομονωμένης περιοχής που έχουν ανάγκη να
μιλήσουμε και να συμβουλευτούν ένα γιατρό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, από την ασφάλεια του
σπιτιού τους, χωρίς περιττές μετακινήσεις».
Οι κινήσεις για να τη βιντεοκλήση είναι πολύ απλές:
1. κατεβάζουμε την εφαρμογή DoctorNext2Me
2. επιλέγουμε έναν από τους διαθέσιμους γιατρούς
3. επικοινωνούμε μαζί του με το πάτημα ενός κουμπιού!
«Η Ελλάδα έχει αποδείξει πολλές φορές, ότι σε περιόδους κρίσης ξεπερνά το αδύνατο. Οι έγκαιρες
κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, έχουν αποδειχθεί
σωτήριες για τους συνανθρώπους μας. Από την πλευρά μας, προσφέρουμε ένα εργαλείο
τηλεϊατρικής & επειγουσών υπηρεσιών υγείας, για να προστεθεί και να συνδράμει σε αυτήν τη
στρατηγική».
Θα ήταν σημαντικό να γνωρίσουν οι Έλληνες πολίτες τις ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες της εφαρμογής
www.DoctorNext2Me.com και στην κατεύθυνση αυτή θα μπορούσατε να συνδράμετε καθοριστικά
με δράσεις όπως:
1. Χαιρετισμό της Δωρεάν προς όλους εφαρμογής DoctorNext2Me από τα δικά σας social media ή
των μελών σας
2. Μέσω αναφορών στον Τύπο, ευκαιρίας δοθείσης
3. Συστάσεις σε συνεργαζόμενους Οργανισμούς, κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος (όπως για
συνεργασία με μεγάλα ιατρικά κέντρα της χώρας)
4. Επαφή με τα ατάλληλων contact persons για προβολή της ΔΩΡΕΑΝ προσφοράς DoctorNext2Me σε
ενημερωτικές εκπομπές, σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες κλπ.

Αναμένοντας τη θετική σας ανταπόκριση.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Απόστολος Καγκελάρης,
CEO & Founder
www.DoctorNext2Me.com

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για ενημέρωση σχετικά με την δραστηριότητα μας.

