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Leading award 
winner

• Κορυφαίο 
Νοσοκομείο 2020 –

2022

• 105 βραβεία από το 
2019

Το μεγαλύτερο μερίδιο 
αγοράς ως 
Μαιευτήριο

• 45% - Ιδιωτικά

• 34% - Ιδιωτικά & 
Δημόσια

Κορυφαία κατάταξη 
έναντι του ανταγωνισμού

• Brand Awareness

• Επισκεψιμότητα

• Πρόθεση για επίσκεψη 
στο μέλλον

• Yψηλότερη αξιολόγηση 
ενεργειών Marketing & 

επικοινωνίας

AWARDS MARKET SHARE BRAND EQUITY



Η εμπειρία 

τοκετού στο 

ΙΑΣΩ είναι 

μοναδική!



Strategy

constantly invest on…

1.

2.Quality of services

♥ Στο επίκεντρο ο ασθενής

♥ Εξατομικευμένες θεραπείες

♥ Δημιουργία εξειδικευμένων Τμημάτων 
και Centers of Excellence

♥ Συνεχής παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των στόχων

♥ Ασφάλεια και εμπιστοσύνη

1. Customer Experience

♥ Είμαστε δίπλα τους σε όλο το ταξίδι 
της μητρότητας

♥ Δημιουργία συναισθηματικού 
δεσίματος

♥ Αξιολόγηση συνολικής εμπειρίας



Who

Moms to be

New moms

Families



The WOW effect

Think

Customer Experience
1. Ποιότητα των υπηρεσιών -

Patient Experience 
▪ Στο επίκεντρο ο ασθενής
▪ Εξατομικευμένες θεραπείες
▪ Αξιολόγηση συνολικής εμπειρίας
▪ Δημιουργία Centers of Excellence
▪ Δημιουργία Εξειδικευμένων Τμημάτων
▪ Ανάπτυξη υπηρεσιών Γενικής Κλινικής

Think.

1

Feel.

2

Do.

3
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Source: Hellenic Statistical Authority, Natural population movement, 4/10/2022

Situation in Greece



♥ Να είμαστε Δίπλα στην Ελληνική οικογένεια 

♥ Να βοηθήσουμε στην μείωση της 
Υπογεννητικότητας με έναν ιδιαίτερο & έξυπνο 

τρόπο

♥ Να Διευκολύνουμε όλες τις οικογένειες που μας 

εμπιστεύονται στην πιο σημαντική στιγμή της 
ζωής τους

Goals



Πρόγραμμα Loyalty

WOW MOM

♥ Πρωτοποριακό πρόγραμμα του ΙΑΣΩ για 

μέλλουσες και νέες μαμάδες

♥ Μέλη μπορούν να γίνουν όταν

πραγματοποιούν τις απαραίτητες 

εξετάσεις για την εγκυμοσύνη και 

γεννούν στο ΙΑΣΩ
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WOW MOM



♥ Ενώσαμε τις δυνάμεις μας με εταιρείες 

που μοιράζονται το ίδιο όραμα

♥ Καλύπτει βασικές ανάγκες της
οικογένειας 

♥ Ευ ζην 

WOW MOM



♥ Χτίζουμε ισχυρές σχέσεις

♥ Fully Digital Program 

♥ Υπέροχη εμπειρία σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και 

σημαντικό κοινό 

♥ Ένταξη επιχειρήσεων και e-shops που απευθύνονται 

στο ίδιο κοινό με εμάς

♥ Ένα μοναδικό όχημα για να δημιουργούμε κοινές 

ενέργειες marketing

WOW MOM advantages



Results

☺3.000 

wow moms

☺ >20% 
engagement

☺ 67%
opt in rate

☺ 62%
open rate
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People will forget what 
you said. People will 
forget what you did.

But people will never 
forget how you made 
them feel.

Maya Angelou

Ευχαριστώ!


