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Фейсбук маркетинг
за успешна дентална практика
Д-р Десислава Тодорова

Въведение
Всичкилекариподенталнамедицинасе
стремят да се развиват и да предоставятпо-качествениуслугинасвоите
пациенти.Презпоследнитегодинизъболекарите в България са поставени
в конкуренция, предвид непрекъснато
растящия им брой на фона на намаляващотонаселение.Тежкотоикономическо положение на голяма част от населението също оказва влияние върху
зъболечението. Въпреки това едни
практики преуспяват, а други не.
Какво можете да направите, за да
оцелеевашатапрактикаидоридапроцъфтява?
Отговорът е, че трябва да започнете да гледате на практиката си
като на бизнес, който се нуждае от
стратегия и маркетинг, за да реализира повече приходи.
Денталнителекарисъссобствена
практика всъщност са собственици
набизнес,изключителноспецифичен,и
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задаосигурятрастежнапрактиката,
пълни графици и нови пациенти, се налага освен за клиничните си умения да
вложатусилияизаподобряваненасвоите бизнес умения.
Тук ще се спрем на един от най-важните елементи за една бизнес стратегия – маркетинга и по точно съвременния дигитален маркетинг.

Съвременният
дентален маркетинг
Представетеси,чеиматенай-уникалния продукт, но никой не знае за него.
Втозислучайвиенямадареализирате
дори и една продажба. Същият принципважиизаденталнатавипрактика
и пациентите - ако те не знаят какъв
професионалист сте, с какво се различаватеотостаналитеидоринезнаят
засъществуванетонапрактикатави,
няма как да я посетят. Ето защо, за
да си осигурите нови пациенти, кои-
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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.
Маркетингътнаденталнатапрактика има много аспекти – от рекламнитетабели,вътрешниямаркетингв
практиката,обажданиятаиимейлите,
препоръкитеотколегиилирекламата
от “уста на уста“ до уеб сайтовете и
черешката на тортата в съвременния 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 отзиви, ревюта, разглеждат страници,
сайтове и така правят своя избор. В
България фейсбук е най-развитата социалнамрежа,коятоиманад3500000
активни потребители.
Това е една от причините фейсбук
да е най-добрата платформа за дигиталенмаркетинг.Фейсбукмаркетингътелесен,евтинивисокорезултатен
начин за привличане на нови пациенти
и изграждане на лоялна пациентска
мрежа. Платформата предоставя
най-добритевъзможностизапрецизно
таргетиране,насочваненарекламата
подемографскипризнаци,пол,възраст
идорипоинтереси,коетоєдавасилно
конкурентнопредимствопредвсички
останали платформи за реклама.
В статията ще разясним възможностите на фейсбук маркетинга,
специално за нуждите на денталните
практики, ще дадем насоки за печеливша маркетингова стратегия, с
която да изградите мрежа от лоялни
пациенти,растежнапрактикатаивисок професионален престиж.
С правилна маркетингова стратегия можете да си осигурите много
нови пациенти, независимо от големината 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 таргетна група. Освен това е важно към
какво се стремите - да привлечете
голям брой пациенти с услуги на достъпницениилидапредоставятевисококачествениискъпоструващиуслуги.
След като определите вашата таргетна група, цялостната ви стратегия и характерът на съдържанието,
което споделяте във фейсбук, трябва
да бъде насочено към спецификите на
конкретнатааудитория,задапривлечете именно нея.

Фейсбук профили
Личните профили във фейсбук имат
многоголямпотенциалзаизграждане
на професионален имидж и престиж,
тъй като имат по-добър алгоритъм
на показване в сравнение със страниците. Поведението ви в социалната
платформа има значение за изгражданетонацялостнапредставазавасот
пациентите,приятелитеиколегите.
Можедаползватевашияфейсбукпрофил както за бизнес, така и за привличане на пациенти, но дигиталният
маркетингпрезличнияпрофил,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
натрапчивзааудиторията.Най-добре
е само около 25 % от постовете да бъдат професионално насочени, а останалите да бъдат от личен характер.

Фейсбук страници
Фейсбук страницата е задължителен елемент за всеки бизнес. Тя е незаменима среда, в която можете да
представите практиката си по найдобрия начин, достигайки до много
потребители и да привлечете голям
брой пациенти.
Печелившата стратегия за набиране на много последователи е да
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Диференциацията е един от найпечелившитемаркетинговиподходи,
който цели създаване у потребителя
на усещане за ценност, което не е
свързано с цената. Тук е моментът
да изберете вашата лична стратегия, да разберете с какво сте различни и да акцентирате именно на
него - разполагате с модерна апаратура,прилагатеиновативниметоди
налечение,иматехолистиченподход,
гордеете се с отлично отношение и
загриженост към пациентите, лекувате най-малките, предлагате високоестетично лечение, имате доказаниспециалистивекипа,предлагате
лечение на достъпни цени или пък на
изплащане.Акцентирайтенавашите
предимства, на това което е характерно за практиката ви и така ще я
превърнетевразпознаваемаижелана,
суникалнаидентичност,коятодапривличаправилнитепациенти.Гледайте
на фейсбук страницата си като на
визитна картичка, която ясно да
представя денталната ви практика
инейнатаидентичност,задапривлечете именно тези пациенти, които
желаете.

представитепрактикатаиуслугите
си по атрактивен начин, така че хората да желаят да ви посетят и да
станат ваши пациенти. Това найлесно може да се случи като се разграничитеотостаналитепрактикиипокажете с какво сте различни, така че
пациентътдаизберевашатаклиника,
а не друга.
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Как да създадем атрактивна
фейсбук страница?
Основно значение за успеха на една
фейсбукстраницаенейнотосъдържание. Чрез качествено съдържание, съобразеносцелеватааудитория, бързо
щенатрупатемногопоследователии
щедостигнетедоголямбройфейсбук
потребители.Имаразличниформати
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 показването и ги превръща в изключителноефективенипопуляренформат,
койтоможедасеразпространивмрежата много бързо и масово, подобно
на вирус.
Видеото е формат, с който може
да представите екипа си, новите си
услугиилидазаснеметепрепоръкиот
ваши доволни пациенти.
2. Снимка + текст
Тозиформатостава„златенстандарт“запостовевъвфейсбук.Качественото изображение с текст, който
разказва за ползите, продължава да
бъде най-предпочитаният формат.
Той е лесен за създаване и познат на
цялатафейсбукаудитория.Можетеда
гоползвате,задапредставитеекипа
си,обстановкатавклиниката,модерната апаратура, участие в курсове и
конференции или резултати от лечението на ваши пациенти (снимките
преди и след лечението).
3. Линк + текст
Линковете също са добър формат
за фейсбук пост, макар и с по-малка
популярностиефективноствсравнение със снимките и видеата. Но, ако
желаете страницата ви да бъде интересна и полезна, трябва да използвате и него. Така може да споделите
статия,коятощееполезназапациентите ви, да увеличите трафика към
вашияблогилидасподелитесъбитие,
на което сте присъствали.
Теми на съдържанието
Независимоотформатите,коитоизползватезавашитепостове,трябва
внимателно да подберете темите,
които споделяте и тяхното разнообразие. Изцяло продуктовата ориентациянастраницата,нееправилната
стратегия за успешен маркетинг.

Разбира се, част от постовете
ви, трябва да представят услугите
виидастимулиратпоследователите
ви да посетят практиката ви. Но
трябва да продавате деликатно, да
изградитеидентичностиусещанеза
доверие.Етонякоиоттемите,които
са подходящи за фейсбук страница на
дентална практика.
1. Продуктови постове,
представящи вашите услуги
За да стимулирате аудиторията,
дасевъзползваотуслугитеви,трябва
да я запознаете с тях. Можете да го
направитесвидеа,линковекъмсайта
виилиснимкинарезултатиотлечението.Снимките„предиислед“саизключително ефективен метод за споделяне на съдържание, който наистина
продава. Колкото и да разказвате, за
товакоетопредлагате,най-силният
стимул за пациента, който веднага
създава желание у него да ви посети, е
визуализациятанарезултатаотлечението. Така може да представите ортодонтско лечение, резултат от избелване, естетично възстановяване
с фасети и мн. др. Визуализацията е
мощенстимулзапациента,койтонайлесно 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 загриженост към тях и ще изградите
доверие.
3. Забавни теми
Постовете със забавно съдържание са много популярни сред фейсбук
потребителите, но те трябва да
присъстватпремерено,когатопредставятеклиникатаси,задазапазите
усещането за професионализъм.
4. Имиджови постове
Те не са толкова популярни, но са
важен елемент от цялостнатастра-
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тегия и начина, по който хората възприемат вас и практиката ви. С тях
можедапредставитепостиженията
и успехите си и събития, на които
сте присъствали.

Фейсбук реклама
Платенатарекламанафейсбукевърха
насъвременниядигиталенмаркетинг.
С нея фейсбук превъзхожда всички останали дигитални платформи за реклама, като предоставя възможност
за най-голяма прецизност при таргетирането на желаната аудитория.
Както всички знаем, фейсбук разполага с изключително много информация за всички свои потребители –
местоживеене,пол,възраст,семейно
положениеиинтереси,коитопредоставя на своите бизнес клиенти. Това
е много ценно, когато искате да ползватеплатформатазапопуляризиране
на своя бизнес. Чрез настройките на
платената реклама, вие може да зададете рекламата ви да бъде показвана,точнонаонезихоракоитоимат
нужда от услугите ви.
Нека за момент си представим, че
предлагаме храна за кучета. Кой има
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по-голяма вероятност да я закупи –
този, който има куче или този, който
няма? Отговорът е очевиден! Възможностите на фейсбук за таргетираненапотребителитеработятсъс
същите предимства и за предоставянето на услугите на една дентална
практика.Акодобрепознаватеплатформата 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 настройка, рекламата ви ще се показва
само на хора в избрания от вас град
или район. Това е много полезна опция, с която да популяризирате дейността 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 определениинтереси.Товасасамочаст
от примерите, които разкриват невероятнитевъзможностинафейсбук
рекламата,коитоможедаизползвате
за ефективен дентален маркетинг.
Настройката на всяка конкретна рекламна кампания изисква много добро
познаване на платформата, за да се
постигне желаната цел на много ниска цена. При правилна настройка на
рекламата,инвестицияот10$осигурява между 20 и 40 нови пациента.

Заключение
Много успешни бизнеси реагираха
своевременно на все по-дигитализиращата се бизнес среда и се обучиха
да използват и прилагат инструментите 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 пациентската си мрежа, трябва да увеличат
познанията и уменията си, относно
мениджмънта и маркетинга. Днес
добрите клинични умения, не са достатъчно условие за успеха на практиката. Налага се зъболекарят да е
добър мениджър и да е запознат с успешните 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 печеливш бизнес.
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