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ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ!

ПЕТЪК 18 октомври
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Цели фасети
Dr. Mdt. Attilio Sommella, IT
Mdt. Alberto Dell’Aira, IT
Mdt. Maurizio Gualandri, IT
Dr.ssa Manuela Alborghetti, IT
Mdt. Moreno Fiora, IT
Dr. Alessandro Iorio Siciliano, IT
Mdt. Vincenzo Mutone, IT

СЪБОТА 19 октомври
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Mdt. Carlo Montesarchio, IT
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ДА на качествената дигитална дентална медицина 
НЕ на некачествената от “супермаркета” 

02/ 963 45 43, 0885 117684; е-mail: infodent@infodent.bg; www.infodent.bg



Биорезорбируем, напълно синтетичен пълнител 
за костни дефекти.

Образува автоложна кост в порьозна структура.

Може да се нанесе директно със спринцовка 
върху дефекта.

Не изисква задължително употребата на мембрана.

info@miplant.bg   нац. тел. 070015544
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комплексно възстановяване

Всички ние винаги се стремим към 
постигане на отлични резултати, 
въпреки че рядко се доближаваме до 
съвършенство. Като зъболекари сме 
изправени пред сложни ситуации, свър-
зани с диагностични и терапевтични 
предизвикателства. Опитваме се да 
опростим протоколите си на работа, 
така че да не пренебрегваме детай-
лите, което би било за сметка на 
предвидимостта, дълготрайността 
или естетиката.

Когато трябва да решим по-сложни 
случаи, свързани с дефекти в костта, 
компрометирани меки тъкани, пре-
разпределяне на пространството и 
висока линия на усмивката (предиз-
викателства в естетичната зона), 
обикновено тестваме способността 
на екипа за справяне и постигане на 
естествено изглеждащи резултати.

Крайният естетичен резултат 
изисква идеална топография на твър-

дите и меките тъкани. Възстановя-
ването трябва да има естествена 
анатомия и компоненти на цвета. Не-
обходимо е да вземем предвид и очак-
ванията на пациента. Образоването 
на пациента по отношение на риско-
вете и прогнозата улеснява изграж-
дането на доверие към екипа и води 
до по-лесно приемане на направените 
предложения. Предизвикателства -
та във връзка с възстановяванията 
трябва да бъдат идентифицирани и 
обсъдени с всички членове на екипа. 
Обучението, очакванията, планира-
нето и комуникацията са от първо-
степенно значение.

За да отговарят на най-високите 
стандарти, окончателните възста-
новявания трябва да бъдат точно по-
ставени както във вертикално, така и 
в хоризонтално направление. Зъболека-
рят, извършващ възстановяванията 
трябва да е наясно с минималните 

Предвидимо заместване 
на зъб в естетичната зона

Dr. Joyce Bassett разглежда предимствата на 
мултидисциплинарния подход, когато трябва да се справяме 
със случаи, свързани с големи рискове при фронтални зъби
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О Ф И Ц И А Л Е Н   В Н О С И Т Е Л

за контакт 02 851 97 28, 087 937 3930    www.crown-bg.com   

Hydrorise Maxi Monophase 
2x380 ml

Hydrorise putty 
2x300 ml

< 10 °

хидросъвместим

много малък контактен ъгъл 
Колкото е по-малък контактния 

ъгъл, толкова е по-голям 

хидрофилния харектар на 

материала, който позволява 

на силикона да се адаптира 

перфектно към различните 

зъбни морфологии .

AMDA СИСТЕМА (ADVANCED 
MOISTURE DISPLACEMENT ACTION)  
позволява прецизно възпроизвеждане на детай-

лите дори на най трудните достъпните места.

ХИПЕР-ХИДРОСЪВМЕСТИМ А-СИЛИКОН 
ЗА ВИСОКИ ПРЕЦИЗНИ ОТПЕЧАТЪЦИ

 Отлично възпроизвеждане на детайлите дори 
във влажна среда. 

 Лесно изваждане на отпечатъка от устата и 
над 99% възстановяване след деформация. 

 Неговата отлична хидросъвместимост осигурява 
по-голяма течливост на силикона, която се адаптира 
перфектно към различните зъбни морфологии и 
значително подобрява качеството на отпечатъка.

 Много добри тиксотропни свойства, не показва 
течливост в устата по време на снемането на отпечатъка.  

 Повишена якост на опън, дължаща се на отличните 
свойства на материала.

 Има идеално време за работа, така че потребителят 
да работи спокойно, дори и при най-сложните случаи. 
Същевременно, времето за еластифициране е кратко, 
като така се осигурява по-голям комфорт за пациента.

Hydrorise Light Body 
2x50 ml
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маркетинг

Въведение
Всички лекари по дентална медицина се 
стремят да се развиват и да предос-
тавят по-качествени услуги на своите 
пациенти. През последните години зъ-
болекарите в България са поставени 
в конкуренция, предвид непрекъснато 
растящия им брой на фона на намаля-
ващото население. Тежкото икономи-
ческо положение на голяма част от на-
селението също оказва влияние върху 
зъболечението. Въпреки това едни 
практики преуспяват, а други не.

Какво можете да направите, за да 
оцелее вашата практика и дори да про-
цъфтява?

Отговорът е, че трябва да започ-
нете да гледате на практиката си 
като на бизнес, който се нуждае от 
стратегия и маркетинг, за да реали-
зира повече приходи.

Денталните лекари със собствена 
практика всъщност са собственици 
на бизнес, изключително специфичен, и 

за да осигурят растеж на практиката, 
пълни графици и нови пациенти, се на-
лага освен за клиничните си умения да 
вложат усилия и за подобряване на сво-
ите бизнес умения.

Тук ще се спрем на един от най-важ-
ните елементи за една бизнес стра-
тегия – маркетинга и по точно съвре-
менния дигитален маркетинг.

Съвременният 
дентален маркетинг
Представете си, че имате най-уникал-
ния продукт, но никой не знае за него. 
В този случай вие няма да реализирате 
дори и една продажба. Същият прин-
цип важи и за денталната ви практика 
и пациентите - ако те не знаят какъв 
професионалист сте, с какво се разли-
чавате от останалите и дори не знаят 
за съществуването на практиката ви, 
няма как да я посетят. Ето защо, за 
да си осигурите нови пациенти, кои-

Фейсбук маркетинг 
за успешна дентална практика 

Д-р Десислава Тодорова



 

+

+

+

Locapex 6  |  

 

издръжливост
Locapex 6 е семпло, но сигурно 
устройство. Обновен от 
Locapex Five, той запазва 
същите характеристики, с 
които неговият 
предшественик постига успех

автономна работа 
Вашият Locapex 6 Ви позволява 
да работите безопасно с ААА 
батерии, които гарантират 
работа от 6 до 12 месеца, в 
зависимост от употребата. 
Качеството на измерванията 
се запазва същото, 
независимо от нивото на 
батерията.

дизайн
Филтриращата система за 
сигнализиране позволява 
Locapex 6 да елиминира 
фалшивите сигнали по време 
на прогресивна работа в 
кореновите канали. Повече от 
компактен, новият дизай 
позволява апикален достъп до 
нивото на форамена.

 София, ул. Прелом 8; тел.: 02 971 54 40; 02 971 54 41
 www.romy-dent.com; e-mail: office@romy-dent.com

и

Супер предложение - купувате 2 ролки борери Tri Hawk
и получавате подарък турбина Black Pearl Eco 3H/4H
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маркетинг

и големи печалби. Собствениците на 
дентални практики, които искат да 
се развиват и да разширят пациент-
ската си мрежа, трябва да увеличат 
познанията и уменията си, относно 
мениджмънта и маркетинга. Днес 
добрите клинични умения, не са дос-
татъчно условие за успеха на прак-
тиката. Налага се зъболекарят да е 
добър мениджър и да е запознат с ус-
пешните стратегии на съвременния 
маркетинг. 

Възможностите на фейсбук за 
дигитален маркетинг го превърнаха 
в най-добрия инструмент за реклама 
през последните години. Фейсбук е 
платформа, с която лесно може да 
увеличите броя на вашите пациенти 
и да превърнете практиката си в пе-
челивш бизнес.

За автора:

Д-р Десислава Тодорова е практикуващ лекар по дентална медицина, 
специалист по здравен мениджмънт и дигитален маркетинг. Придобива своята втора 
магистърска степен по Публична администрация със специализация Здравен 
мениджмънт в УНСС гр. София. Автор е на статии, публикувани в  няколко печатни и 
онлайн медии и е участвала в научни изследвания и трудове, засягащи денталния сектор. 
Заедно със своя екип основава иновативна компания за бизнес развитие на денталните 
практики в България- Dental Business Management Academy.
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интервю

Д-р Стоев, нека да уточним 

за нашите читатели какво е 

постурология?

Най–ясно казано тoва е наука за стой-
ката на човека, което идва от латин-
ската и английската дума „posture“, 
чието значение е поза, стойка. Спо-
ред официалното определение, което 
е прието и от Българската асоциация 
по постурология: „Постурологията 
е трансдисциплинарна медицинска 
наука, която изучава позицията на 
тялото в пространството като ре-
зултат на  адаптивни реакции на мио-
фасциалната и скелетната системи 
към външни стимули и към физиоло-
гични и патологични процеси в орга-
низма.“

Как се зароди интересът Ви към 

постурологията?

Преди 12 години бях на обучение по им-
плантология в Рим при д-р Микеле Ло-
пес. Един ден той ме покани в един от 
кабинетите в клиниката си, където 
не бях влизал до този момент. Вътре 

видях за първи път някакви странни 
измервателни уреди, от които ми 
беше позната само таблицата за 
изследване на остротата на зрение-
то. Д-р Лопес ме попита „Как сте в 
България с постурологията?“ и аз от-
говорих честно „Никак, чувам този 
термин за първи път“. Тогава той ми 
обясни, че това е наука за стойката 
на човека и в денталната практика се 
използва винаги при решаване на ком-
плексни случаи, преди имплантиране и 
ортодонтско лечение. Демонстрира 
ми компютърна програма и протокол 
за анализ на случаите, който се про-
вежда заедно от зъболекар, лекар, 
кинезиолог, остеопат, офталмолог 
- в зависимост от оплакванията на 
пациента. Убедих се, че това е ком-
плексен подход, който обединява ме-
дицинските специалности и достига 
до оптимални индивидуални решения. 
Случаите, които ми показа бяха по-
вече от демонстративни с бърз и 
траен терапевтичен ефект. Видях 
повлияване на болки в шията, кръста 

Постурологията дава възможност 
за изучаване на цялото тяло и 
неговото състояние
“ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ Е ПЕТИЯТ КРАЙНИК НА ЧОВЕКА”

Д-р Стоев е лекар по дентална медицина от 1981 г., със 
собствена клиника в София. Завършва клинична психология през 
2005 г., след което през 2016 г. защитава дисертация в Софийския 
университет „Св. Кл. Охридски“. През 2018 завършва обучение по 
клинична постурология в школа EDUCAM, Рим, Италия. 
Лектор е на редица събития у нас и в чужбина на тема 
„Клинична комуникация” и „Постурология”. Председател е на 
Българската асоциация по постурология и на Българската 
асоциация по клинична комуникация и хипноза.
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постурология

Връзката на зъбите и 
гръбначния стълб 
(по Райнхольду Фолю) 
1 и 2 зъб на горна и долна челюст 
(пикочен мехур и бъбречни меридиани). 
Гръбначен стълб: L2, L3, S3, S4, S5 опашна кост.

3-тите зъби на горната и долната челюст 
(меридианите на жлъчка и черен дроб). 
Гръбначен стълб: Th8, Th9, Th10. 

4-ти и 5-ти зъб на горна челюст и 
6-ти и 7 зъб на долна челюст 
(меридианите на дебелото черво и белия дроб). 
Гръбначен стълб: Th2, Th3, Th4, L4, L5

6-ти и 7-ми зъб на горна челюст и
 4-5 зъб на долна челюст 
(стомаха, далака и панкреаса). 
Гръбначен стълб: Th11, Th12, L1

8-ми зъб на горна и долна челюст 
(меридианите на тънките черва и сърцето). 
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акценти

Конкурсът „Усмивка на годината“ 
награди денталните специалисти 
за дванадесети път

Вечерта на 11 април 2019 г. (четвъртък) МКАР София – 
домът на BMW и MINI в България, бе дом и на официалната 
церемония по награждаването в конкурса „Усмивка на годината“. 
180 души – представители на българския дентален елит, 
отпразнуваха ежегодните призове. Надпреварата, организирана 
от българското издание на международната медия – 
„Дентал Трибюн“, за дванадесети път отличи и награди 
постиженията на българските зъболекари и зъботехници.

По традиция „Усмивка на годината“ представи изключително бляскава и професио-
нално организирана церемония, на която за представителите на родния дентален 
елит отдавна е въпрос на престиж и признание да присъстват.  

По покана на организаторите на церемонията присъстваха и двама от члено-
вете на световноизвестното жури: д-р Федерико Ферарис (Италия) и д-р Рафaел 
Романо (Израел). Те имаха възможност лично от сцената на „Усмивка на годината“ 
да споделят своите впечатления от кандидатурите.

Тази година в надпреварата участваха 22 клинични случая, създадени от 33-ма 
специалисти от различни сфери на денталната медицина. Съгласно регламента 
участниците се състезаваха освен в традиционните седем категории: „Комплексно 
естетично възстановяване“, „Керамични възстановявания“, „Композитни възста-
новявания“, „Розова естетика“, „Ортодонтски случай“, „Имплантологичен случай“ и 
„Студентски клиничен случай“, също и в новоучредената осма категория за 2019 г. 
„Ортодонтски случай с алайнери“. 

Тримата световноизвестни журиращи в конкурса – д-р Федерико Ферарис (Ита-
лия), д-р Ставрос Пелеканос (Гърция), д-р Рафаел Романо от Израел,  определиха 
победителите във всяка от категориите чрез анонимен вот, осъществен онлайн. 
В две от категориите – „Комплексно естетично възстановяване“ и „Керамични въз-
становявания“, се стигна до балотаж поради равен резултат в първото журиране. 

Квартет INTRO се погрижиха за настроение на гостите.
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Справяне със зъбното изтриване 
чрез минимална намеса  

Dr. Shamir Mehta представя концепция за активна интервенция 
с възстановяване при случаи със зъбно изтриване 

Съвременният начин на живот и про-
мените в навиците водят до увелича-
ване на зъбното изтриване не само 
при пациенти в напреднала възраст 
със запазено съзъбие, но и при по-
млади пациенти. 

Една част от тях могат да бъ-
дат лекувани успешно по „пасивен“ 
начин чрез прилагане на програма 
за ефективна превантивна грижа и 
активно наблюдение, но при остана-
лите трябва да се приложи „активна“ 
интервенция с възстановявания. При 
тази последна група пациенти могат 
да възникнат естетични проблеми, 
функционални нарушения или симп-
томи на дискомфорт, произтичащи 
от изтритото съзъбие.

Протоколите за възстановяване 
и лечение на зъбно изтриване трябва 

да имат за цел възстановяване на 
здравето, функцията и естетичната 
форма. Понякога са налични и извън-
редни ситуации, които се лекуват с 
помощта на корони и онлеи с конвен-
ционална ретенция. Тези възстановя-
вания са необратими и инвазивни от 
биологична гледна точка със същевре-
менни рискове от увреждане на пулп-
ната тъкан. Освен това те натовар-
ват пациента с допълнителни финанси 
за зъботехническата лабораторията.

Днес познанията в областта на 
адхезивната дентална медицина са 
доста по-добри и случаите, споме-
нати по горе могат да бъдат леку-
вани постигайки не само изложените 
цели, но и прилагайки принципите за 
минимална инвазивност. Резултатът 
от това лечение ще доведе до съхра-
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Наградата в най-сложната категория – „Комплексно естетично възстановяване“, 

журито отсъди на д-р Младен Камбов в екип с д-р Светлана Стоянова и зт. Красимир 
Дочев. Приза връчи Богдан Бутои – маркетинг мениджър на Dentstore – генерален 
спонсор на конкурса. 

Д-р Борислав Рангочев отнесе статуетка в „Композитни възстановявания“ в екип 
със зт. Светослав Иванов. Наградата му бе връчена от Яница Маджарова – търгов-
ски представител на Ivoclar Vivadent за България.

Д-р Федерико Ферарис – член на журито, лично връчи статуетката в категория 
„Керамични възстановявания“, където победители са д-р Софиен Риахи и зт. Стефан 
Петров.

Д-р Венцеслав Станков е победител в категория „Розова естетика“, с участието 
на д-р Ваня Липчева, д-р Константин Тончев и зт. Стефан Петров. Призът бе връчен 
от д-р Пресиян Кръстев – многократен носител на награди в конкурса.

В категория „Ортодонтски случай“ бе наградена д-р Галина Белева. Наградата 
връчи другият член на журито, който е и ортодонт – д-р Рафаел Романо.

В новоучредената категория „Ортодонтски случай с алайнери” победител е д-р 
Даниела Маркова, с участието на д-р Христо Марков. Приза връчи доц. Д-р Мирослава 
Динкова.

Статуетката в „Студентски клиничен случай“ отиде при Стоян Русев, който в 
момента е студент 5-и курс в ФДМ–Варна. В „Имплантологичен случай“ участие  взе 
само 1 случай, на д-р Александър Киряков, в екип с д-р Елена Филипова и зт. Димитър 
Топалов, и не се случи състезание. Поради високата оценка, която клиничният случай 
получи от журито (осем от общо десет точки), организаторите и партньорите от 
Implant BH и Dentstore  решиха да наградят участника в тази категория с хирургични 
сетове.

Всички наградени дентални професионалисти получиха красиви дизайнерски ста-
туетки, грамоти и материални награди, осигурени от партньорите на „Усмивка 
на годината“. Дванадесетото издание на конкурса се осъщeстви с подкрепата на 
компаниите: Dentstore, Ivoclar Vivadent, BioHorizons, М КАР София, 3D BG print.com. Меж-
дународната платформа за мениджмънт на събития Weemss.com направи възможно 
протичането на всички етапи на конкурса да се осъществят изцяло онлайн.

Bravo.live осигуриха онлайн излъчване на събитието в реално време на facebook 
страницата на проявата, както и на множество партньорски страници.

Всички клинични случаи са публикувани на: www.usmivkanagodinata.com.
Церемонията на тринадесетото издание на конкурса е планирана за 9 април 2020 г.

Победители, 
организатори и 
жури в „Усмивка на 
годината 2019“.  

aкценти
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Въведение
Всички лекари по дентална медицина се 

стремят да се развиват и да предос-

тавят по-качествени услуги на своите 

пациенти. През последните години зъ-

болекарите в България са поставени 

в конкуренция, предвид непрекъснато 

растящия им брой на фона на намаля-

ващото население. Тежкото икономи-

ческо положение на голяма част от на-

селението също оказва влияние върху 

зъболечението. Въпреки това едни 

практики преуспяват, а други не.

Какво можете да направите, за да 

оцелее вашата практика и дори да про-

цъфтява?

Отговорът е, че трябва да започ-

нете да гледате на практиката си 

като на бизнес, който се нуждае от 

стратегия и маркетинг, за да реали-

зира повече приходи.

Денталните лекари със собствена 

практика всъщност са собственици 

на бизнес, изключително специфичен, и 

за да осигурят растеж на практиката, 

пълни графици и нови пациенти, се на-

лага освен за клиничните си умения да 

вложат усилия и за подобряване на сво-

ите бизнес умения.

Тук ще се спрем на един от най-важ-

ните елементи за една бизнес стра-

тегия – маркетинга и по точно съвре-

менния дигитален маркетинг.

Съвременният 
дентален маркетинг
Представете си, че имате най-уникал-

ния продукт, но никой не знае за него. 

В този случай вие няма да реализирате 

дори и една продажба. Същият прин-

цип важи и за денталната ви практика 

и пациентите - ако те не знаят какъв 

професионалист сте, с какво се разли-

чавате от останалите и дори не знаят 

за съществуването на практиката ви, 

няма как да я посетят. Ето защо, за 

да си осигурите нови пациенти, кои-

Фейсбук маркетинг  
за успешна дентална практика 

Д-р Десислава Тодорова
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то да ви се доверят, се нуждаете от 

правилно представяне. Трябва да сте 

наясно, че именно маркетингът е от 

основно значение за вашия растеж. 

Маркетингът на денталната прак-

тика има много аспекти – от реклам-

ните табели, вътрешния маркетинг в 

практиката, обажданията и имейлите, 

препоръките от колеги или рекламата 

от “уста на уста“ до уеб сайтовете и 

черешката на тортата в съвремен-

ния маркетинг – социалните мрежи.

Социалните мрежи - ако доскоро 

хората се доверяваха на препоръки 

от друг човек, то в 21-век, когато 

търсят здравни услуги те четат от-

зиви, ревюта, разглеждат страници, 

сайтове и така правят своя избор. В 

България фейсбук е най-развитата со-

циална мрежа, която има над 3 500 000 

активни потребители.

Това е една от причините фейсбук 

да е най-добрата платформа за диги-

тален маркетинг. Фейсбук маркетин-

гът е лесен, евтин и високорезултатен 

начин за привличане на нови пациенти 

и изграждане на лоялна пациентска 

мрежа. Платформата предоставя 

най-добрите възможности за прецизно 

таргетиране, насочване на рекламата 

по демографски признаци, пол, възраст 

и дори по интереси, което є дава силно 

конкурентно предимство пред всички 

останали платформи за реклама.

В статията ще разясним възмож-

ностите на фейсбук маркетинга, 

специално за нуждите на денталните 

практики, ще дадем насоки за пече-

ливша маркетингова стратегия, с 

която да изградите мрежа от лоялни 

пациенти, растеж на практиката и ви-

сок професионален престиж.

С правилна маркетингова стра-

тегия можете да си осигурите много 

нови пациенти, независимо от голе-

мината на практиката ви и от това 

дали тя е нисък, среден или висок клас. 

От основно значение за печеливша 

стратегия е правилното определяне 

на „идеалния пациент“ - вашата тар-

гетна група.  Освен това е важно към 

какво се стремите - да привлечете 

голям брой пациенти с услуги на дос-

тъпни цени или да предоставяте висо-

кокачествени и скъпоструващи услуги. 

След като определите вашата тар-

гетна група, цялостната ви страте-

гия и характерът на съдържанието, 

което споделяте във фейсбук, трябва 

да бъде насочено към спецификите на 

конкретната аудитория, за да привле-

чете именно нея.

Фейсбук профили
Личните профили във фейсбук имат 

много голям потенциал за изграждане 

на професионален имидж и престиж, 

тъй като имат по-добър алгоритъм 

на показване в сравнение със страни-

ците. Поведението ви в социалната 

платформа има значение за изгражда-

нето на цялостна представа за вас от 

пациентите, приятелите и колегите. 

Може да ползвате вашия фейсбук про-

фил както за бизнес, така и за привли-

чане на пациенти, но дигиталният 

маркетинг през личния профил, трябва 

да се случва деликатно и премерено. 

Важно е да има баланс между личните 

и професионалните постове, за да не 

превръщате профила си в скучен или 

натрапчив за аудиторията. Най-добре 

е само около 25 % от постовете да бъ-

дат професионално насочени, а оста-

налите да бъдат от личен характер.

Фейсбук страници
Фейсбук страницата е задължите-

лен елемент за всеки бизнес. Тя е не-

заменима среда, в която можете да 

представите практиката си по най-

добрия начин, достигайки до много 

потребители и да привлечете голям 

брой пациенти.

Печелившата стратегия за на-

биране на много последователи е да 
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представите практиката и услугите 

си по атрактивен начин, така че хо-

рата да желаят да ви посетят и да 

станат ваши пациенти. Това най-

лесно може да се случи като се разгра-

ничите от останалите практики и по-

кажете с какво сте различни, така че 

пациентът да избере вашата клиника, 

а не друга.

Диференциацията е един от най-

печелившите маркетингови подходи, 

който цели създаване у потребителя 

на усещане за ценност, което не е 

свързано с цената. Тук е моментът 

да изберете вашата лична страте-

гия, да разберете с какво сте раз-

лични и да акцентирате именно на 

него - разполагате с модерна апара-

тура, прилагате иновативни методи 

на лечение, имате холистичен подход, 

гордеете се с отлично отношение и 

загриженост към пациентите, леку-

вате най-малките, предлагате висо-

коестетично лечение, имате дока-

зани специалисти в екипа, предлагате 

лечение на достъпни цени или пък на 

изплащане.  Акцентирайте на вашите 

предимства, на това което е харак-

терно за практиката ви и така ще я 

превърнете в разпознаваема и желана, 

с уникална идентичност, която да при-

влича правилните пациенти. Гледайте 

на фейсбук страницата си като на 

визитна картичка, която ясно да 

представя денталната ви практика 

и нейната идентичност, за да привле-

чете именно тези пациенти, които 

желаете.

КАК ДА СъзДАДЕМ АТрАКТиВНА 

ФЕйСБуК СТрАНицА?

Основно значение за успеха на една 

фейсбук страница е нейното съдържа-

ние. Чрез качествено съдържание, съ-

образено с целевата аудитория,  бързо 

ще натрупате много последователи и 

ще достигнете до голям брой фейсбук 

потребители. има различни формати 

и теми на съдържание, които правят 

една страница по-атрактивна, но 

представянето на всеки бизнес крие 

своите специфики и затова сега ще 

разгледаме онези от тях, които са 

подходящи конкретно за страница на 

една дентална практика.
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Атрактивни формати:

1. ВиДЕО + ТЕКСТ

Алгоритъмът на фейсбук дава на 

видеата голямо преимущество в по-

казването и ги превръща в изключи-

телно ефективен и популярен формат, 

който може да се разпространи в мре-

жата много бързо и масово, подобно 

на вирус.

Видеото е формат, с който може 

да представите екипа си, новите си 

услуги или да заснемете препоръки от 

ваши доволни пациенти.

2. СНиМКА + ТЕКСТ 

Този формат остава „златен стан-

дарт“ за постове във фейсбук. Качест-

веното изображение с текст, който 

разказва за ползите, продължава да 

бъде най-предпочитаният формат. 

Той е лесен за създаване и познат на 

цялата фейсбук аудитория. Можете да 

го ползвате, за да представите екипа 

си, обстановката в клиниката, модер-

ната апаратура, участие в курсове и 

конференции или резултати от лече-

нието на ваши пациенти (снимките 

преди и след лечението).

3. ЛиНК + ТЕКСТ 

Линковете също са добър формат 

за фейсбук пост, макар и с по-малка 

популярност и ефективност в сравне-

ние със снимките и видеата. Но, ако 

желаете страницата ви да бъде ин-

тересна и полезна, трябва да използ-

вате и него. Така може да споделите 

статия, която ще е полезна за пациен-

тите ви, да увеличите трафика към 

вашия блог или да споделите събитие, 

на което сте присъствали.

Теми на съдържанието

Независимо от форматите, които из-

ползвате за вашите постове, трябва 

внимателно да подберете темите, 

които споделяте и тяхното разноо-

бразие. изцяло продуктовата ориен-

тация на страницата, не е правилната 

стратегия за успешен маркетинг. 

разбира се, част от постовете 

ви, трябва да представят услугите 

ви и да стимулират последователите 

ви да посетят практиката ви.  Но 

трябва да продавате деликатно, да 

изградите идентичност и усещане за 

доверие. Ето някои от темите, които 

са подходящи за фейсбук страница на 

дентална практика.

1. ПрОДуКТОВи ПОСТОВЕ, 

ПрЕДСТАВящи ВАшиТЕ уСЛуГи

за да стимулирате аудиторията, 

да се възползва от услугите ви, трябва 

да я запознаете с тях. Можете да го 

направите с видеа, линкове към сайта 

ви или снимки на резултати от лечени-

ето. Снимките „преди и след“ са изклю-

чително ефективен метод за споде-

ляне на съдържание, който наистина 

продава. Колкото и да разказвате, за 

това което предлагате, най-силният 

стимул за пациента, който веднага 

създава желание у него да ви посети, е 

визуализацията на резултата от лече-

нието. Така може да представите ор-

тодонтско лечение, резултат от из-

белване, естетично възстановяване 

с фасети и мн. др. Визуализацията е 

мощен стимул за пациента, който най-

лесно го подтиква към действие – да 

запази час при вас.

2. иНФОрМАТиВНи ТЕМи 

Споделяйте съдържание, което 

би било полезно за вашите пациенти, 

например съвети за правилна орална 

хигиена. Така ще покажете своята за-

гриженост към тях и ще изградите 

доверие.

3. зАБАВНи ТЕМи

Постовете със забавно съдържа-

ние са много популярни сред  фейсбук 

потребителите, но те трябва да 

присъстват премерено, когато пред-

ставяте клиниката си, за да запазите 

усещането за професионализъм.

4. иМиДжОВи ПОСТОВЕ 

Те не са толкова популярни, но са 

важен елемент от цялостната стра-
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тегия и начина, по който хората въз-

приемат вас и практиката ви. С тях 

може да представите постиженията 

и успехите си и събития, на които 

сте присъствали.

Фейсбук реклама
Платената реклама на фейсбук е върха 

на съвременния дигитален маркетинг. 

С нея фейсбук превъзхожда всички ос-

танали дигитални платформи за рек-

лама, като предоставя възможност 

за най-голяма прецизност при тарге-

тирането на желаната аудитория. 

Както всички знаем, фейсбук разпо-

лага с изключително много информа-

ция за всички свои потребители – 

местоживеене, пол, възраст, семейно 

положение и интереси, които предос-

тавя на своите бизнес клиенти. Това 

е много ценно, когато искате да полз-

вате платформата за популяризиране 

на своя бизнес. Чрез настройките на 

платената реклама, вие може да за-

дадете рекламата ви да бъде показ-

вана, точно на онези хора които имат 

нужда от услугите ви.

Нека за момент си представим, че 

предлагаме храна за кучета. Кой има 

по-голяма вероятност да я закупи – 

този, който има куче или този, който 

няма? Отговорът е очевиден! Въз-

можностите на фейсбук за таргети-

ране на потребителите работят със 

същите предимства и за предоста-

вянето на услугите на една дентална 

практика. Ако добре познавате плат-

формата и нейните възможности, 

може да настроите рекламата си 

да се показва само на потенциални 

пациенти. Всяка стотинка ще бъде 

похарчена правилно, рекламата ще 

достигне точно до избраната от вас 

аудитория и ще ви осигури голям брой 

нови пациенти. 

Фейсбук позволява таргетиране 

по местоположение - чрез тази на-

стройка, рекламата ви ще се показва 

само на хора в избрания от вас град 

или район. Това е много полезна оп-

ция, с която да популяризирате дей-

ността си именно в града, в който 

практикувате. Може да изберете 

вашата реклама да се показва само 

на чужденци, само на жени/мъже, на 

родители с деца или дори на хора с оп-

ределени интереси. Това са само част 

от примерите, които разкриват не-

вероятните възможности на фейсбук 

рекламата, които може да използвате 

за ефективен дентален маркетинг. 

Настройката на всяка конкретна ре-

кламна кампания изисква много добро 

познаване на платформата, за да се 

постигне желаната цел на много нис-

ка цена. При правилна настройка на 

рекламата, инвестиция от 10$ осигу-

рява между 20 и 40 нови пациента.

заключение
Много успешни бизнеси реагираха 

своевременно на все по-дигитализи-

ращата се бизнес среда и се обучиха 

да използват и прилагат инструмен-

тите на дигиталния маркетинг, с 

което си осигуриха устойчив растеж 
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и големи печалби. Собствениците на 

дентални практики, които искат да 

се развиват и да разширят пациент-

ската си мрежа, трябва да увеличат 

познанията и уменията си, относно 

мениджмънта и маркетинга. Днес 

добрите клинични умения, не са дос-

татъчно условие за успеха на прак-

тиката. Налага се зъболекарят да е 

добър мениджър и да е запознат с ус-

пешните стратегии на съвременния 

маркетинг. 

Възможностите на фейсбук за 

дигитален маркетинг го превърнаха 

в най-добрия инструмент за реклама 

през последните години. Фейсбук е 

платформа, с която лесно може да 

увеличите броя на вашите пациенти 

и да превърнете практиката си в пе-

челивш бизнес.
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