Marketing dienstverlening

Een goede communicatie, vindbaarheid en presentatie van uw praktijk
is in het huidige digitale landschap onontbeerlijk. Daarnaast is ook een
goede offline communicatie voor bijvoorbeeld de senioren doelgroep nog
steeds erg belangrijk. Wij bieden verschillende marketing diensten aan
om uw praktijk op de kaart te zetten:

Huisstijl

Website

Een praktijk wordt herkend
aan haar logo en huisstijl.
Voor een professionele
uitstraling is het belangrijk
om naar buiten te treden in
dezelfde, eenduidige stijl. Op
basis van uw wensen kunnen
wij voor uw praktijk een logo
ontwerpen met bijpassende
huisstijl en drukwerk. Op
basis van uw wensen worden verschillende schetsen
gemaakt en indien gewenst
verder uitgewerkt tot nieuw
logo voor uw praktijk.

Veel patiënten zoeken online
naar een betrouwbare en
professionele praktijk waar
ze snel terecht kunnen. Een
overzichtelijke, goed uitziende website in lijn met de
huisstijl is daarom onmisbaar
om nieuwe patiënten aan te
trekken. We bieden u een
(basis) website aan aangepast op uw praktijk.
De vindbaarheid van uw
website is van groot belang
om mensen op zoek naar
zorg te bereiken.

SEO (Search Engine Optimalization) en SEA (Search Engine Advertisement) kunnen hierbij helpen. Gelukkig kunnen we u hierbij ondersteunen, zodat uw website optimaal vindbaar is in zoekmachines
zoals Google.

Fotografie
en video
Om uw website, drukwerk
en social media persoonlijk
te maken kunnen fotografie en video uitkomst
bieden. Het inhuren van
een externe partij voor het
maken van deze content
kan een kostbare aangelegenheid zijn. Omdat wij
deze dienst in combinatie
met het ontwikkelen van
een website kunnen aanbieden, kunnen we de fotografie en video voor uw
praktijk voor een aantrekkelijk bedrag aanbieden.

Nieuwsbrief

Offline content

Het versturen van een nieuwsbrief is een effectieve methode om bestaande patiënten te bereiken en op de hoogte te houden van nieuws
rondom uw praktijk. Met de komst van de nieuwe AVG wetgeving is
het voor praktijkhouders echter moelijker geworden om patiënten op
deze manier te bereiken. Wij hebben een aantal manieren opgesteld
om een AVG-proof nieuwsbrief voor u te kunnen versturen.

Niet alle zorg zoekenden zijn
online actief. Oudere patiënten
bereikt u bijvoorbeeld beter met
traditioneel drukwerk in de vorm
van folders of advertenties in
lokale bladen. Daarnaast kunnen
bijvoorbeeld banners en spandoeken helpen de naamsbekendheid van uw praktijk te vergroten
op bijvoorbeeld een sportclub in
de buurt. We helpen u graag met
het bedenken en ontwerpen van
offline content.

Social media
Mensen vinden het leuk om online betrokken te raken. Social media is
uitermate geschikt om (potentiële) patiënten een kijkje te geven achter
de schermen. Tegelijkertijd kunt u ze informeren met nieuwe weetjes,
wettelijke regelgeving rondom zorg en bijvoorbeeld veranderingen in
de praktijk. Wij helpen u met het opzetten van social media kanalen en
kunnen u voorzien van online content.

Contact
Heeft u interesse in onze bereikbaarheidsservice of wilt u graag
vrijblijvend meer informatie ontvangen in een persoonlijk gesprek?
U kunt ons telefonisch bereiken via
073-2048363 of e-mailen via info@health4holland.nl

