
Ką siūlome? 

Kodėl verta?

manodaktaras.lt – tai vienintelė ir didžiau-
sia Lietuvoje sveikatos paslaugų platfor-
ma, jungianti daugiau kaip 450 privačių 
klinikų ir daugiau kaip 4000 gydytojų ir 
sveikatos specialistų.

Kas mėnesį 24/7 per manodaktaras.lt 
įvyksta apie 10 000 registracijų pas gydy-
tojus ir specialistus. 

Vienijame per 100 psichologų, kurie teikia 
kontaktines ir nuotolines konsultacijas. 
Bendradarbiaujame su Lietuvos psicholo-
gų sąjunga (LPS), kurių nariams taikome 
specialią kainodarą.

Pirmieji žingsniai privačios veiklos link gali atrodyti kaip neišsprendžiamas matematikos uždavinys. Tačiau viskas yra gero-
kai paprasčiau! Pirmuosius žingsnius norime žengti kartu ir tapti tavo veiklos akseleratoriumi, tad siūlome  psichologijos 
bakalauro ir magistro studijas baigusiems specialistams pirmuosius 6 mėn. nemokamai naudotis manodaktaras.lt
platforma*.

*Pasiūlymas galioja 6 mėn. nuo to laiko, kai pasirašoma paslaugų teikimo sutartis su UAB „Mano daktaras“. Šio laikotarpio metu UAB “Mano daktaras” taiko 
100 proc. nuolaidą registracijos komisiniam mokesčiui. Vienkartinis paskyros aktyvavimo mokestis – 30 eur (be PVM). 

Ką gausite?

Nemokamas profilis. Kas mėnesį mus aplanko 1,5 mln. 
lankytojų, tarp kurių gali būti yra tavo potencialus klien-
tas.

Registracijų ir vizitų valdymo sistema. Patogiai ir 
efektyviai valdysi savo darbo laiką – keliais mygtukais 
atidarysi ir koreguosi savo konsultacijų laikus, planuosi, 
reitinguosi, stebėsi statistiką ir pan. 

Saugų ir patikimą vaizdo konsultacijų sprendimą. 
Susisiekti su klientu, užsiregistravusiu per manodakta-
ras.lt, galėsi saugiu ir patikimu ryšiu – iš bet kur ir bet 
kada.

Nemokami SMS priminimai. Tavo laikas brangus. 
Klientai gaus SMS žinutes su priminimu apie vizitą. Tai 
padės pacientui nepamiršti suplanuoto apsilankymo, o 
tau – efektyviai išnaudoti savo darbo laiką.

Pasikalbėkime

2022 m. rugpjūčio 25 d.  10 val. manodaktaras.lt kviečia į virtualų 
susitikimą – vebinarą, kurio metu papasakosime plačiau apie 
manodaktaras.lt platformą, atsakysime į visus jūsų rūpimus 
klausimus.

Dėmesio! Visus, norinčius dalyvauti, virtualiame susitikime 
prašome registruotis čia. Susitikimo nuorodą atsiųsime visiems 
registruotiems dalyviams.

Sveikatos paslaugų platforma manodaktaras.lt bendradar-
biaudama su Lietuvos psichologų sąjunga (LPS) kviečia 
psichologijos bakalauro ir magistro studijas baigusius 
specialistus drąsiai atidaryti duris į paslaugų rinką ir 
prisijungti prie gausaus psichologų būrio, teikiančių 
paslaugas manodaktaras.lt platformoje.

Aukime kartu su 

https://forms.gle/YgrVzAvGHnvUimZGA

