WIERZYMY, ŻE NASZĄ PRACĄ
MOŻEMY ZMIENIĆ TWÓJ ŚWIAT
LPT GROUP - CASE STUDIES.

W tej broszurze nauczymy Cię, jak wykorzystywać
i łączyć dostępne formy content marketingu.
Przedstawimy zbiór dobrych praktyk, które pozwolą
Ci osiągać założone cele. Zobaczysz, jaką siłę mają
nauka, emocje i zabawa w angażowaniu lekarzy
i budowaniu z nich lojalnych czytelników.
Wybrane case studies udowodnią Ci, jak ogromną moc
ma w dzisiejszej komunikacji stwarzanie możliwości
aktywnego uczestniczenia w świecie marki,
zbudowanego wokół ważnej dla lekarza historii.
Pomożemy Ci zrozumieć, że obecne trendy i powszechny
dostęp do sieci internetowej uczynił z nas społeczeństwo
uczące się. Wymóg stałego rozwoju wpisuje się w nasze
czasy, a strategia content marketingu wpływa realnie
na rozwój interpersonalny i podnoszenie kwalifikacji
zawodowych naszych lekarzy.
To w rezultacie przekłada się bezpośrednio
na poprawę jakości usług medycznych w Polsce
i bezpieczeństwo pacjentów.
Ty też masz na to wpływ.

CELE

Platforma Net4Doctor to jedyny w Polsce, oficjalny serwis edukacyjny towarzystw
lekarskich, który łączy potrzeby lekarzy oraz świata biznesu. Stanowi
odpowiedź na pytanie o to, jak planować aktywności i działania, by docierać
do tych, którzy tej wiedzy poszukują, a z drugiej strony - jak tę wiedzę odnaleźć
w informacyjnym szumie i nie stracić czasu na to, co nieistotne.

OPIS

Platforma Net4Doctor jest serwisem edukacyjnym, implementowanym
na serwisach towarzystw lekarskich. Nie wymaga dodatkowych rozwiązań
i nowych projektów strony internetowej. Jest gotowym do uruchomienia
rozwiązaniem systemowym, umożliwiającym samodzielną publikację treści
i zarządzanie nimi na stronie.
Z sukcesem wdrożyliśmy platformę na stronach Polskiego Towarzystwa
Okulistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego
i Traumatologicznego. Odpowiadamy za kompleksową obsługę strony,
prowadzenie działu redakcji i zarządzanie treściami w serwisie.

Planujemy edukację szeroko pojętą, kierowaną do studentów, rezydentów oraz
lekarzy. Dzięki działaniom firmy LPT Group i Net4Doctor prowadzimy programy
edukacyjne, promujemy ośrodki, które wykonują ciekawe zabiegi operacyjne.
Przedstawiamy wykłady na tematy ortopedyczno-urazowe. Strona edukacyjna
była dotąd mało rozwinięta, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę.
Nowy Zarząd w istotny sposób zmienił funkcjonowanie strony i działań.
Marek Synder

Prezes Polskiego Towarzystwa
Ortopedycznego i Traumatologicznego

REZULTATY
• 4496 ZAREJESTROWANYCH LEKARZY
OKULISTÓW I ORTOPEDÓW
• 125 000 ODSŁON W CIĄGU ROKU
PROWADZENIA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
TOWARZYSTW
• DOSTARCZENIE UNIKATOWEGO,
POTRZEBNEGO CONTENTU

NET4DOCTOR

NET4DOCTOR

CELE

Celem programu było zbudowanie partnerstwa między firmą a światem medycyny
i środowiskiem lekarskim. Ideą, która przyświecała nam przez cały okres realizacji,
było umożliwienie słuchaczom udziału w spotkaniach online, dzięki którym mogliby
nawiązać kontakt z niedostępnymi na co dzień ekspertami i posłuchać doświadczeń
z codziennej praktyki lekarskiej.

OPIS

Na potrzeby programu edukacyjnego „Z ekspertem oko w oko” stworzyliśmy
specjalne studio telewizyjne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, do którego
zapraszaliśmy cenionych ekspertów okulistyki, którzy w swobodnej rozmowie
dzielili się doświadczeniami i dyskutowali otwarcie o różnych aspektach swojej
pracy. Uczestnicy brali udział w wydarzeniu online za pośrednictwem własnych
komputerów lub urządzeń mobilnych i mogli połączyć się ze studiem z każdego
miejsca, w którym był dostęp do internetu.
Każde spotkanie poprzedzał mailing, którym zapraszaliśmy do uczestnictwa
i rezerwacji miejsca, informowaliśmy o temacie spotkania i zaproszonych
ekspertach. Na pół godziny przed rozpoczęciem wysyłaliśmy uczestnikom
przypomnienie smsowe.

•
•
•
•

130 OSÓB NA KAŻDYM SPOTKANIU
45 MINUT KONTAKTU Z MARKĄ
12 PYTAŃ PUBLICZNOŚCI DO EKSPERTÓW
MATERIAŁ ZAREJESTROWANY I PROMOWANY
NA STRONIE PRZEZ KOLEJNE MIESIĄCE

Mamy poczucie pewnej misji, również
w zakresie edukacji lekarzy i stąd nasz udział
w projekcie „Oko w oko z ekspertem”.
Bardzo cieszymy się, że Polskie Towarzystwo
Okulistyczne obdarzyło nas takim zaufaniem
i realizuje z nami kilka aktywności w tak
nowoczesnej formie, jak webinary.
Mariusz Grabowski,
Country Portfolio Lead,
Dział Marketingu, Pfizer
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