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 ناهنانه تخصصی 
 برندینگ در حىزه درنان

 8931خرداد  - 6شهاره 

 جذب بیهاران خارجی

 رسانی ها در بیهاران برای اطالع تفاوت نسل

 تبلیغات علهی نراکز درنانی و سه قانىن کلیدی 

 دو سىال کلیدی در تبلیغات اینستاگرانی 

 نسبت طالیی در بازاریابی درنان ۴

 استفاده از تلگرام برای افزایش رضایت بیهاران 

 قدرت بازاریابی دهان به دهان در خدنات درنانی 
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 خىانید: در این شهاره نی
 

 جذب بیهار خارجی
 (9)و سه نکته کلیدی 

 
 (5) نسل از بیماران 4تبلیغات مراکز درمانی و 

 
 تبلیغات علهی و سه قانىن کلیدی 

 (1)معرفی مراکز خدمات درمانی 
 

 دو سىال کلیدی 
 (81)در تبلیغات اینستاگرامی خدمات درمانی 

 
 (81)نسبت طالیی در بازاریابی درنان  ۴
 

تىان  از ابزار تلگرام چطىر برای افزایش رضایت بیهاران نی
 (81)استفاده کرد؟ 

 
 (86)قدرت بازاریابی دهان به دهان در حىزه خدنات درنانی 

 
 
 

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 نسعىد یگانه
دکتری مدیریت استراتژیک 
و مشاور برندینگ در حىزه 
 خدمات درمانی

 نهندس پژنان رضىی
سال  ۲۱استراتژیست برند با بیش از 

 سابقه مدیریت در مراکز درمانی

 نازیار پاکدانن
 مشاور بازاریابی
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 نىیسنده:

 دکتر نسعىد یگانه
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 نىیسنده:

 نهندس پژنان رضىی
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 نىیسنده:

 دکتر نسعىد یگانه
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 نهندس پژنان رضىی
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 نىیسنده:

 دکتر نسعىد یگانه
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 دکتر نسعىد یگانه
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 نازیار پاکدانن

 نىیسنده:
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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 بیهارستان برند برای دانلىد دیگر نقاالت و نجله
 سایت نا نراجعه فرنایید. به وب


