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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

комплексно възстановяване

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

Всички ние винаги се стремим към
постигане на отлични резултати,
въпреки че рядко се доближаваме до
съвършенство. Като зъболекари сме
изправени пред сложни ситуации, свързани с диагностични и терапевтични
предизвикателства. Опитваме се да
опростим протоколите си на работа,
така че да не пренебрегваме детайлите, 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, преразпределяне на пространството и
висока линия на усмивката (предизвикателства в естетичната зона),
обикновено тестваме способността
на екипа за справяне и постигане на
естествено изглеждащи резултати.
Крайният естетичен резултат
изисква идеална топография на твър-
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дите и меките тъкани. Възстановяването трябва да има естествена
анатомия и компоненти на цвета. Необходимо е да вземем предвид и очакванията на пациента. Образоването
на пациента по отношение на рисковете и прогнозата улеснява изграждането на доверие към екипа и води
до по-лесно приемане на направените
предложения. Предизвикателствата във връзка с възстановяванията
трябва да бъдат идентифицирани и
обсъдени с всички членове на екипа.
Обучението, очакванията, планирането и комуникацията са от първостепенно значение.
За да отговарят на най-високите
стандарти, окончателните възстановявания трябва да бъдат точно поставени както във вертикално, така и
в хоризонтално направление. Зъболекарят, извършващ възстановяванията
трябва да е наясно с минималните
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Фейсбук маркетинг
за успешна дентална практика
Д-р Десислава Тодорова

Въведение

Всички лекари по дентална медицина се
стремят да се развиват и да предоставят по-качествени услуги на своите
пациенти. През последните години зъболекарите в България са поставени
в конкуренция, предвид непрекъснато
растящия им брой на фона на намаляващото население. Тежкото икономическо 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
оцелее вашата практика и дори да процъфтява?
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.
Денталните лекари със собствена
практика всъщност са собственици
на бизнес, изключително специфичен, и

26

май 2019

за да осигурят растеж на практиката,
пълни графици и нови пациенти, се налага освен за клиничните си умения да
вложат усилия и за подобряване на своите 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

Представете си, че имате най-уникалния продукт, но никой не знае за него.
В този случай вие няма да реализирате
дори и една продажба. Същият принцип важи и за денталната ви практика
и пациентите - ако те не знаят какъв
професионалист сте, с какво се различавате 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-

Locapex 6
+
+
+

| ҷҸҬҲӉҼ όҹүҴһҵҸҴҪҼҸҺ

издръжливост

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

үҺҭҸҷҸҶҲӁүҷ
ҴҸҶҹҪҴҼүҷ

автономна работа

ҸҼӁүҼҵҲҬҺүұҽҵҼҪҼ

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

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

маркетинг

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.

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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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.
Д-р Стоев, нека да уточним
за нашите читатели какво е
постурология?
Най–ясно казано тoва е наука за стойката на човека, което идва от латинската и английската дума „posture“,
чието значение е поза, стойка. Според официалното определение, което
е прието и от Българската асоциация
по постурология: „Постурологията
е трансдисциплинарна медицинска
наука, която изучава позицията на
тялото в пространството като резултат на адаптивни реакции на миофасциалната и скелетната системи
към външни стимули и към физиологични и патологични процеси в организма.“
Как се зароди интересът Ви към
постурологията?
Преди 12 години бях на обучение по имплантология в Рим при д-р Микеле Лопес. Един ден той ме покани в един от
кабинетите в клиниката си, където
не бях влизал до този момент. Вътре
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видях за първи път някакви странни
измервателни уреди, от които ми
беше позната само таблицата за
изследване на остротата на зрението. Д-р Лопес ме попита „Как сте в
България с постурологията?“ и аз отговорих 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 комплексни случаи, преди имплантиране и
ортодонтско лечение. Демонстрира
ми компютърна програма и протокол
за анализ на случаите, който се провежда заедно от зъболекар, лекар,
кинезиолог, остеопат, офталмолог
- в зависимост от оплакванията на
пациента. Убедих се, че това е комплексен подход, който обединява медицинските специалности и достига
до оптимални индивидуални решения.
Случаите, които ми показа бяха повече от демонстративни с бърз и
траен терапевтичен ефект. Видях
повлияване на болки в шията, кръста

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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Квартет INTRO се

погрижиха за наст
роение на гостит
е.

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 професионално 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 членовете 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 възстановявания“, „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 (Италия), 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 възстановявания“, се стигна до балотаж поради равен резултат в първото журиране.
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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 промените в навиците водят до увеличаване на зъбното изтриване не само
при пациенти в напреднала възраст
със запазено съзъбие, но и при помлади пациенти.
Една част от тях могат да бъдат лекувани успешно по „пасивен“
начин чрез прилагане на програма
за ефективна превантивна грижа и
активно наблюдение, но при останалите трябва да се приложи „активна“
интервенция с възстановявания. При
тази последна група пациенти могат
да възникнат естетични проблеми,
функционални нарушения или симптоми на дискомфорт, произтичащи
от изтритото съзъбие.
Протоколите за възстановяване
и лечение на зъбно изтриване трябва
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да имат за цел възстановяване на
здравето, функцията и естетичната
форма. Понякога са налични и извънредни ситуации, които се лекуват с
помощта на корони и онлеи с конвенционална ретенция. Тези възстановявания са необратими и инвазивни от
биологична гледна точка със същевременни рискове от увреждане на пулпната тъкан. Освен това те натоварват пациента с допълнителни финанси
за зъботехническата лабораторията.
Днес познанията в областта на
адхезивната дентална медицина са
доста по-добри и случаите, споменати по горе могат да бъдат лекувани постигайки не само изложените
цели, но и прилагайки принципите за
минимална инвазивност. Резултатът
от това лечение ще доведе до съхра-
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Победители,
организатори и
жури в „Усмивка на
годината 2019“.
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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 – търговски 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 статуетки, 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. Международната 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.
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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

26

май 2019

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-

маркетинг

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.

маркетинг

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-

май 2019

29

маркетинг

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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