Περιγραφή

Το Dikaiologitika.gr είναι μία ιστοσελίδα της OPINIONPOST AE και συγκαταλέγεται στα πρώτα sites που λειτούργησαν στην
Ελλάδα. Σήμερα, μετά από 10 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας έχει καταφέρει να βρίσκεται σταθερά στο top 10 των ελληνικών
ενημερωτικών ιστοσελίδων ανεβάζοντας διαρκώς την επισκεψιμότητα τους. Το Dikaiologitika.gr είναι σύμφωνα με την
ανεξάρτητη ετήσια έρευνα του Reuters Institute και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης για το 2020, στην πρώτη θέση
από όλα τα ελληνικά ΜΜΕ ως το πιο αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης της χώρας
Η εταιρία είναι μέλος στο μητρώο των ηλεκτρονικών media στην Ελλάδα και το έγκυρο και αξιόπιστο δημοσιογραφικό
περιεχόμενο και η άμεση καθημερινή ενημέρωση των αναγνωστών του Dikaiologitika.gr το συγκαταλέγουν στα ελάχιστα
Digital μέσα ενημέρωσης με πάνω από 5 εκατ. Unique μοναδικούς επισκέπτες το μήνα.

Αξιόπιστη είδηση και νέα πεδία ενημέρωσης

Συνεργάτες του είναι γνωστοί και καταξιωμένοι επαγγελματίες και δημοσιογράφοι με ειδίκευση στα θέματα που απασχολούν
έντονα την ελληνική κοινή γνώμη. Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες ηλεκτρονικές
εφημερίδες με πάνω από 5.500.000 μοναδικούς επισκέπτες τον μήνα.
Η επιτυχία της βασίζεται στο γεγονός ότι όχι μόνο δίνουν έγκυρη ενημέρωση αλλά προσφέρει και λύσεις για όλα τα σοβαρά
ζητήματα που απασχολούν τους επισκέπτες με αποτέλεσμα να είναι σήμερα το μοναδικό ενημερωτικό και ταυτόχρονα
διαδραστικά χρήσιμο site.
Ήδη, στον διαδικτυακό «αέρα» βρίσκεται το νέο project που καλύπτει και άλλες κατηγορίες ειδικού ενδιαφέροντος και
ειδικότερα αυτό της υγείας και του ευ ζην, το News4Health.gr

Τεχνολογία και social networks

Το dikaiologitika.gr είναι προσαρμοσμένο σε όλες τις
συσκευές (desktop, tablet,mobile). Η ηλεκτρονικής μας
εφημεριδα είναι και στην κορυφή των social networks με
πάνω από 700.000 «πιστούς» ακόλουθους

Επιρροή - Στην κορυφή των αποτελεσμάτων

Μεταξύ άλλων, δύναμη της εξέλιξης και της ανόδου του
dikaiologitika.gr σε ένα από τα πρώτα site της ελληνικής
digital ειδησεογραφίας είναι η εμφάνιση του στην
κορυφή των αποτελεσμάτων της πιο δημοφιλούς
μηχανής αναζήτησης στον κόσμο, αυτή της Google.

Μία κορυφαία ομάδα

Διευθυντής του dikaiologitika.gr ο Γιάννης Χρηστάκος.
Στο dikaiologitika.gr υπογράφει μία ομάδα γνωστών και καταξιωμένων επαγγελματιών δημοσιογράφων ενώ στην ροή
των ειδήσεων βρίσκεται ένα τμήμα αποτελούμενο επίσης από τους καλύτερους επαγγελματίες της ενημέρωσης στον
χώρο των ηλεκτρονικών εφημερίδων. Η εταιρεία μας πρωτοπορεί στην μάχη κατά των fake news με χορηγίες και
πρωτοβουλίες (ειδικές εκδόσεις, ημερίδες κλπ) ενώ δεν λείπει από όλα τα σημαντικά ετήσια γεγονότα ιδιαίτερα στον
τομέα της οικονομίας, της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας Ταυτόχρονα ολοκληρώνεται η διαδικασία για την
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μία σειρά δράσεων και προβολής των δραστηριοτήτων του που θα
υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα με βασικό πυλώνα την OPINIONPOST AE

Επένδυση στο μέλλον

Η OPINIONPOST είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία εκδοτών διαδικτύου που συμμετέχει στο πρόγραμμα work your master σε
συνεργασία με το ECI και το Πανεπιστήμιο Donau της Αυστρίας για την μεγαλύτερη μεταπτυχιακή κατάρτιση επαγγελματιών
στα digital media οι οποίοι αποτελούν και τους μελλοντικούς της συνεργάτες, όπως γίνεται πια στον σύγχρονο κόσμο για την
διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
Ηδη, στο δυναμικό της OPINIONPOST ανήκουν ειδικά καταρτισμένοι πτυχιούχοι της τεχνολογίας του digital content καθώς
και social media experts.

News4Health.gr

Το news4health.gr είναι μέλος της OPINIONPOST και πλέον αποτελεί
το νέο ενημερωτικό εργαλείο, με την υπογραφή της Βασιλικής
Αγγουρίδη, πλάι στο Dikaiologitika.gr που έχει ήδη κατακτήσει την
θέση του ανάμεσα στις πρώτες σε επισκεψιμότητα ελληνικές
ιστοσελίδες.
To News4Health.gr είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος που καλύπτει
όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της υγείας. Η λειτουργία του
αποτελεί μία καινοτομία σε έναν χώρο που έχει πολλές ιδιαιτερότητες
και ευαισθησίες αλλά κυρίως εξελίσσεται ραγδαία.
Η ανάγκη για ανεξάρτητη, ουσιαστική και αξιόπιστη ενημέρωση του
κοινού σε έναν χώρο που η σοβαρότητα και η τεκμηρίωση είναι
ζωτικής σημασίας , η ομάδα του News4Health.gr έρχεται να δώσει
στους πολίτες αυτό που πραγματικά χρειάζονται όσον αφορά στα νέα
για την υγεία. Και όχι μόνο. Η πρόληψη, η σωστή διατροφή, οι νέες
θεραπείες αλλά και οι σύγχρονες τάσεις του ευ ζην και well living είναι
στις προτεραιότητες της ιστοσελίδας μας με την φιλοδοξία να καλύψει
το κενό που υπάρχει σήμερα στην ενημέρωση του συγκεκριμένου
πεδίου.
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Ακόμα, το News4Health.gr σχεδιάστηκε ώστε να καλύψει ένα
δυσεύρετο, στην ενημέρωση των πολιτών, κομμάτι που αφορά
στην εταιρική δραστηριότητα στον χώρο του φαρμάκου. Ολα τα
νέα των φαρμακευτικών εταιριών αλλά και όσων
δραστηριοποιούνται στην υγεία με ρεπορτάζ για την καινοτομία,
τις δράσεις τους, την συμμετοχή τους στην πολιτική φαρμάκου
και τις θεραπείες, είτε πρόκειται για ελληνικές εταιρείες είτε για
εκείνες που έρχονται από το εξωτερικό.
Από το News4Health.gr δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα
νέα για τους φίλους μας τα ζώα. Το pet health είναι ένας ακόμα
τομέας που θα καλύπτει όλη την θεματολογία για τα κατοικίδιά
μας.Τις ανάγκες και την υγεία τους.

Επισκεψιμότητα Dikaiologitika News - 5,5 εκατ. μοναδικοί
επισκέπτες

Επισκεψιμότητα - News4Health.gr

Αποτέλεσμα

Τα dikaiologitika.gr και το News4Health.gr υποστηρίζουν όλες οι μορφές digital advertising ενώ συνεργάζονται με όλα τα
μεγάλα Media Agencies καθώς και μεγάλες εταιρείες που εμπιστεύονται την προβολή τους. Ανάμεσά τους η ΟΠΑΠ, ο
Ομιλος Alpha Bank, η Vodafone, ο Όμιλος Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα, η Genesis Pharma, η Roche, τα ΕΛΠΕ και η
ΔΕΠΑ
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