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Journal 
 ماهنامه تخصصی 
 برندینگ در حىزه درمان

 8931اردیبهشت  - 5شماره 

 بندی بازاریابی و تبلیغات مراکز درمانی  بىدجه

 دو رویکرد تخصیص بىدجه سنتی و مبتنی بر هدف 
 کنند؟  مدیران دیگر مراکز درمانی چقدر هزینه می

 سه عامل مهم در اثربخشی بیشتر بىدجه بازاریابی 
 

 های بازاریابی  راه برای کاهش هزینه ۲۱+۲

 نمىدار میزان اثربخشی تبلیغات 
 دو پرسش طالیی در تبلیغات کلینیک یا مطب شما 
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 خىانید: در این شماره می
 

 (9)بندی بازاریابی و تبلیغات مراکز درمانی  بىدجه
 

 (4مبتنی بر هدف ) -دو رویکرد تخصیص بىدجه: سنتی 
 

 (6کنند؟ ) مدیران دیگر مراکز درمانی چقدر هزینه می
 

سه عامل مهم در اثربخشی بیشتر بىدجه بازاریابی و تبلیغات 
 (7کلینیک شما )

 
 های تبلیغات و  راه برای کاهش هزینه ۲۱+۲

 (81)بازاریابی درمان 
 

 (44نمىدار میزان اثربخشی تبلیغات )
 

 (47دو پرسش طالیی در تبلیغات کلینیک یا مطب شما )
 
 
 
 
 
 

با ريیکرد ارائٍ مجمًعٍ مطالبی       “  بیمارستان بروذ ”مجلٍ  
َای   تخصصی ي البتٍ کاربردی در مًضًعات بروذسازی ي کمپیه         

 رساوی در حًزٌ خذمات درماوی، ضکل گرفتٍ است. اطالع

ٍ می ٍ در ایه گاَىام ای از راَکارَای است  خًاویذ، چکیذٌ آوچ
تًان یک بروذ را      کىذ تا دریابیذ چگًوٍ می      کٍ بٍ ضما کمک می    

ساخت، گسترش داد ي از آن پاسذاری کرد. َمچىیه برای               
یابی بٍ یک دیذ مىاسب از اصًل ايلیٍ بازاریابی ي اضتباَات  دست

    ٍ برایتان سًدمىذ  “  بیمارستان بروذ ”ی    رایج در ایه زمیىٍ، مطالع
 خًاَذ بًد. 

امیذ است بتًاویم با اوتطار مطالبی در زمیىٍ داوص ريز              
بروذیىگ ي مذیریت مراکس درماوی، با جامعٍ پسضکی کطًر َمراٌ   

رساوی ي گسترش فرَىگ ارتباط درست با  باضیم. رسالت ما آگاَی
ٍ    مخاطبان ي بیماران می    ساز رضذ ي اعتالی جایگاٌ       باضذ تا زمیى

 خذمات درماوی در ایران عسیسمان گردیم.
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 دکتر مسعىد یگانه
دکتری مدیریت استراتژیک 
و مشاور برندینگ در حىزه 
 خدمات درمانی

 مهندس پژمان رضىی
سال  ۲۱استراتژیست برند با بیش از 

 سابقه مدیریت در مراکز درمانی

 مازیار پاکدامن
 مشاور بازاریابی

 نىیسندگان:
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 بیمارستان برند جایی است که در آن 

 کنند. برندها حال بهتری پیدا می

 

ها  ما در صدد هستیم تا به بیمارستان

 های درمانی و پزشکان ایران  کلینیک

 کـمک کنیم که برند خىد را بسـازند یا 

 ای ماندگار در  آن را بهبىد بخشـند و تجربه

 های بیمارستان برند برای دانلىد دیگر مقاالت و مجله
 سایت ما مراجعه فرمایید. به وب


