MARKETING
ODONTOLÓGICO

É DIFÍCIL FAZER UM BOM
MARKETING ODONTOLÓGICO?
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ODONTOLÓGICO É TÃO
IMPORTANTE?

A resposta é simples: o
mundo precisa saber que
você existe! De nada
adianta ser tecnicamente
muito bom se ninguém sabe
disso. É aí onde entra o
marketing odontológico.
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FAZER UM MARKETING PARA
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MEU CONSULTÓRIO É CARO?

Não necessariamente,
Neste ebook, passarei 10
dicas de como fazer um bom
marketing para seu
consultório que vai requerer
um baixo custo ou até
mesmo custo algum. Apenas
mudanças de
comportamento!

É HORA DE DIVULGAR SUA MARCA!
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PROFISSIONAL.

VAMOS LÁ?

DICA 1: CONHEÇA SEU PÚBLICOALVO DO CONSULTÓRIO

Apesar de ser algo óbvio,
muitos dentistas não
conhecem a fundo seus
clientes, E aqui não me refiro
a dizer que atende ao público
A,B,C, etc. É preciso conhecer
detalhes mais específicos,
como os exemplos abaixo:

Onde moram;
Onde estudam;
Locais onde se divertem;
Ondem cuidam da saúde e
estética corporal;
Renda média;
Nível de escolaridade;
Idade;
Necessidades de saúde
bucal que possuem.

DICA 2: CAPACITE TODOS OS INTEGRANTES
DO CONSULTÓRIO PARA OFERECER UM
ATENDIMENTO EXCEPCIONAL
É preciso saber que lidamos com PESSOAS. Todos os integrantes do
consultório devem estar preparados para oferecer a verdadeira
excelência em atendimento aos pacientes do consultório.

Postura, forma de falar com o paciente, agendamento, controle do
índice de faltas, cobrança dos inadimplentes, dentre outros requisitos,
são fundamentais para oferecer um atendimento excepcional aos
pacientes do consultório, o que fatalmente se trata de um excelente
marketing, já que aumentará o número de indicações.

DICA 3: ORGANIZE A CASA ANTES DE
CONVIDAR ALGUÉM PARA CONHECÊ-LA

Quando uma pessoa é convidada para visitar a casa de alguém, os
anfitriões preparam a casa para receber visitas, justamente para não
passar uma má impressão. Por que não fazer o mesmo no consultório?
Prepare o ambiente para recepcionar e impactar o paciente.

Organize o local, invista em aparência (móveis, cores, design, etc).
Lembre que os serviços são intangíveis, logo o paciente avaliará o serviço
através de outros fatores, incluindo a organização do local e estrutura do
consultório.

DICA 4:
CONHEÇA O
MARKETING
ODONTOLÓGICO
REALIZADO
PELOS SEUS
CONCORRENTES

Estudar a concorrência faz parte de
qualquer plano de negócios. As
estratégias utilizadas pelos
concorrentes podem ter um efeito
positivo no seu consultório, claro,
adaptado à realidade de cada local.
Do outro lado, é aquela hora na qual
você aprenderá com os erros
alheios, isto é, algumas práticas de
marketing odontológico promovem
resultados ínfimos que, muitas
vezes, não justificam o investimento.
Quais ações de marketing
odontológico seus concorrentes
utilizam para captar pacientes?

DICA 5:FOQUE-SE NOS BENEFÍCIOS DO
TRATAMENTO E NÃO NAS CARACTERÍSTICAS

Estou cansado de ver
profissionais de saúde
(incluindo dentistas) tentarem
realizar um marketing para seu
consultório mostrando as
características do tratamento
ou até mesmo o procedimento
propriamente dito.

Não há maneira melhor de
explicar do que o exemplo que
irei dar: quando eu, dentista
de formação, vejo uma cirurgia
a retalho de um dente 48
impacto na posição horizontal,
acho espetacular. Agora
experimente mostrar esta
cirurgia para quem NÃO É da
área de saúde. Depois me diga
nos comentários o resultado.

DICA 6: QUANDO ATENDER ALGUMA
CELEBRIDADE, CONTE AO MUNDO!
Jogador de futebol, jornalista famoso, atriz,etc. Não pense
duas vezes em documentar a presença da celebridade e
divulgar nos meios de comunicação, incluindo as redes
sociais.
Um famoso restaurante daqui de uma praia de PE tem um
mural de foto com diversos artistas e celebridades que já
frequentaram o bar. Trata-se de uma prova social muito forte.

DICA 7:DESTINE UM PERCENTUAL DO SEUS
RENDIMENTOS PARA O MARKETING
ODONTOLÓGICO
Primeiramente, é
importante que o dentista
gestor tenha a percepção
que o dinheiro destinado
ao marketing odontológico
não é custo, mas sim
investimento, visto que
trará resultados para o
consultório.
Partindo deste
pressuposto, é importante
destinar um capital mínimo
para investir no marketing
do consultório. O valor
dependerá dos seus
ganhos e das suas
pretensões de mercado.
Iniciando com 10% já podese ver resultados
palpáveis.

DICA 8: AS AÇÕES DE MARKETING
ODONTOLÓGICO DERAM RESULTADOS?
AUMENTE O INVESTIMENTO!

Um erro bastante comum não somente entre os dentistas mas em
qualquer profissão é o receio (ou até mesmo) de aumentar o
investimento nas ações de marketing odontológico.

É importante saber que, quando há realmente um marketing
odontológico adequado, os resultados serão proporcionais ao
investimento aportado pelo gestor do consultório.

DICA 9: SEMPRE QUE HOUVER MUDANÇAS NO SEU
CONSULTÓRIO OU CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL,
DEIXE ISSO ESTAMPADO EM TODOS OS LUGARES

Recentemente, um grande amigo meu dentista teve a coragem
(porque já tinha um ponto já consolidado há anos) de mudar de
endereço de consultório.

Conversamos durante horas sobre o assunto que ele, à princípio,
teve uma certa resistência em mudar de opinião. Afinal, já estava
lá há quase 7 anos. Porém, ela localizado em um bairro popular, o
que ia de encontro aos preços dos serviços que oferecia
(reabilitação oral) e ao valor que agregava.

Pois ele decidiu realocar seu consultório no melhor empresarial de
Pernambuco, por sinal, o mesmo que minha empresa (Empreenda
dentista) está alocada. O próprio ambiente já agrega MUITO valor.
Isso por si só já aumenta a chance de atrair os clientes que ele
deseja, pelo menos conforme suas pretensões.

Mudança de local, capacitação em cursos, congressos, aquisição
de novos equipamentos ou até mesmo a realização de uma nova
especialidade odontológica devem ser divulgados fortemente pelos
meios de comunicação que o consultório está presente.

DICA 10:
CONSULTE O
CÓDIGO DE
ÉTICA ANTES DE
FAZER O
MARKETING EM
ODONTOLOGIA

Os dentistas que tentam fazer um
marketing em odontologia com mais
frequência e vigor pecam em
diversos aspectos, incluindo a
realização de propagandas
odontológicas que ferem o código de
ética odontológica (CEO) .
Acredite: não são as limitações do
CEO que vão impedir os dentistas de
captarem pacientes para seu
consultório através do marketing
odontológico. Na maioria dos casos,
ela impede que nossa profissão se
torne um mercado de fotos e uma
guerra declarada e legalizada de
preços, o que nos limitaria apenas
isso.

DICA 11:ESTEJA PRESENTE NO MERCADO
ODONTOLÓGICO OFFLINE E ONLINE

Não se pode esperar bons resultados se não há um marketing
odontológico na internet. Os dentistas, em geral, exploram muito pouco a
internet, que é uma tendência ENORME de qualquer mercado. Pare para
pensar onde você procurar informações sobre um determinado assunto.
Provavelmente é no google, concordas?
Do outro lado, apesar da sua caída no uso, o marketing offline também
deve ser levado em consideração. O envio de uma mala direta para um
número pequeno de pacientes ou de empresas para apresentar seu
consultório odontológico recém inaugurado pode ser bastante efetivo.

AGORA É HORA DE PÔR EM PRÁTICA!

É hora de mostrar ao mundo que você existe. Há um
mercado gigantesco que poderá ser explorado, com o
propósito de captar mais clientes, fortalecer o nome do
consultório no mercado e alcançar a tão sonhada
satisfação financeira profissional!

