




E x p e c t

m o r e

TEBex = TEB + ex
TEB نماد درمان است وexنماد تجربه؛

.به دنبال خلق تجربه ای متفاوت در برندینگ و تبلیغاِت حوزه درمان هستیمTEBexما در 



وبرندینگتخصیصآژانسنخستینTEBexنامباپویشسالمتکاروکسبطبشرکت
.یم باشدایراندردرماینمراکزوپزشکانویژهمارکتینگ

موجبدرمان،حوزهدربرندمدیریتوبرندسازیدانشکهباوریماینبرTEBexشرکتدرما
مراکزردخدماتارائهکیفیترشدوپزشکانشانواعتبارحفظنتیجهدروبیمارانآگایهافزایش
.شدخواهددرماین
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TEBexخانواده 
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06 TEBexخدمات TEBexدرباره 

TEBexفرآیند TEBexداستان پروژه های 

….
…
..
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TEBex Family01



You can replace the  

image on the screen 

with your own

Mark Doe

Our Team

You can replace the  

image on the screen 

with your own

Adelyn Keller

رضویپژمان
مدیرههیاترئیس

TEBex

سابقهسال12ازبیش
مدیریتوریاست

وبیمارستاناجرایی
ایراندردرماینمراکز

مسعود یگانه
TEBexمدیرعامل 

دکرتی مدیریت 
اسرتاتژیک، 

آموخته دانش 
دانشگاه بهشیت

صباغیانشهدین
TEBexمدیراجرایی 

هدانشگاآموختهدانش
ازبیشباصنعتوعلم

مدیریتسابقهسال5
هایپروژهاجرایب
درماین 7



You can replace the  

image on the screen 

with your own

Adelyn Keller

مازیار پاکدامن
مدیر واحد طرایح 

R&Dاسرتاتژیک و 

علریضا عبایس

مدیر واحد تولید محتوا

آرتا دخت ده نمیک

مدیر واحد تبلیغات

سیاوش میناروش

تصویربرداریواحد مدیر 

8



About TEBex02



T E B e x

A c a d e m y

آموزشیدوره16در1400خردادماهتا1396سالازکلینیکمدیرودندانپزشکپزشک،526کوچینگوآموزش

هایدورهبرگزاریدرایرانصنعتیمدیریتسازمانانحصارینمایندهMBAوDBA1398سالازدرمانیخدماتحوزهدر

 1398کارگروه جایزه ملی تحول دیجیتال در بخش سالمت و درمان به انتخاب وزارت ارتباطات در سال

 1397برگزاری اولین سمپوزیوم بین المللی ایمپلنت تمام فک در ایران به سفارش شرکت اشترومن سوئیس در سال

 دندانپزشکی–کتاب تخصصی استراتژی برند، بازاریابی و تبلیغات ویژه خدمات و مراکز پزشکی 3تالیف
کالبدشکافی اینستاگرام/ ست بازاریابی و تبلیغات پزشکی / استراتژی های بازاریابی در حوزه خدمات درمانی 
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 1400دندانپزشکی تا خردادماه –و مرکز پزشکی بیمارستان، کلینیک 74طراحی برنامه استراتژیک

 ( مطب /پاراکلینیک/کلینیک/بیمارستان) دندانپزشکی –پروژه پزشکی 130اجرای کمپین تبلیغاتی و جذب برای بیش از
1400شهرهای مختلف تا خردادماه در 

 1400پروژه توریسم درمان تا خردادماه 8اجرای کمپین تبلیغاتی و جذب

 1400الی خردادماه 1399کلینیک زیبایی و دندانپزشکی از بهمن ماه 4راه اندازی کامل

T E B e x &

S e t t i n g  u p  C l i n i c s



TEBex Services03



Channel 1

Channel 2

Channel 3

تولید 
محتوا

Five
Segments,
One
Purpose

Channel 2

تبلیغات
مشاوره و 

آموزش

راه اندازی 
کلینیک

تدوین 
اسرتاتژی
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Them Us

:ما به این جمله باور داریم 

هیچ دو کلینیک مشابیه، 
.یکساین برای رسیدن به موفقیت ندارندمسری 

14



(شیکدندانزپ/پزشیک)زیباییودرماینمجموعهیکبرایمحتواتولید
هایزمینهدرصرفاTEBexبین،اینازکهداردنامحدودیهایگونه

:نمایدیمخدمتارائهذیل
(مطب/مرکز)کلینیکتبلیغایتمحتوایتولید1.

حهصفروزانهمحتوایدراستفادهبرایویدئوییمحتواهایتولید2.
(مطب/مرکز)کلینیکسایتوبواینستاگرام

(مطب/مرکز)کلینیکاداریستولوگوطرایح3.
بروشوروکاتالوگطرایح4.

Content and 
Creativity



خدمات ردیف

:(مطب/مرکز)کلینیک تولید محتوای تبلیغاتی
تدوین سناریو ساخت ویدیوهای تبلیغاتی-
برای ساخت محتواهای تبلیغاتی( در صورت نیاز ) هماهنگی حضور مدل و نریتور -
تصویربرداری و تدوین محتوای تبلیغاتی-

1

(مطب/مرکز)کلینیکسایتوبواینستاگرامصفحهروزانهمحتوایدراستفادهبرایویدئوییمحتواهایتولید
ساعت4:آفیشهرزمانمدت-
پرسنلومراجعینپزشکان،ازآفیشهردرویدئوییمحتوای6حداکثرتحویلقابلخروجیتعداد-

.باشدمی(مطب/مرکز)کلینیکبرعهدهویدئو،هردرشدهارائهمحتوایوسناریو***

2

(مطب/مرکز)کلینیکاداریستولوگوطراحی

.شدخواهدمطرحادامهدرکهباشدمیبرنداستراتژیواحدخدماتشرحدربصری،هویتوبوکبرندطراحی***

3

(مطب/مرکز)کلینیکبروشوروکاتالوگطراحی
.بودخواهدTEBexبرعهدهآنمتننگارشهمچنینوکاتالوگتصاویرعکاسینیاز،صورتدر-

4

محتواتولید
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یممطبهاوهاکلینیکجذبزنجریهازحلقهیکتبلیغاتمانگاهاز
بقیهابدرسیتبهکهشودطرایحنحویبهبایدتبلیغبنابراینباشد،
وبیمارجذببهمنتجتاباشدداشتههمخواینجذبهایحلقه

.شودمخاطب
یغایتتبلمختلفهایشیوهازپروژه،هراسرتاتژیبهباتوجههمچنین

:کنیمیماستفاده
آنالینتبلیغات1.

خربیهایرسانهدرتبلیغات2.

محییطوآفالینتبلیغات3.

Advertising



خدمت ردیف

( :Social Mediaو WEB) های تبلیغاتی در فضای آنالین اجرای کمپین
تدوین سناریو کمپین تبلیغاتی -
(زمان، محل هزینه کرد، تخمین جذب )بستن پکیج تبلیغاتی ماهیانه در مدیاهای مختلف -
اینستاگرامپربازدیدصفحاتدرتبلیغهمچنینوپزشکیخدماتحوزهبامتناسببالگرهایتوسطتبلیغات:اینستاگرامدر
درWEB:تبلیغاتی،رتصاویسازیآمادهتبلیغاتی،جمالتنگارش،(مطب/مرکز)کلینیکبنامادوردزگوگلوهمسانتبلیغاتهایپنلدراکانتساخت

زشکیپهایدایرکتوریدر(مطب)کلینیکاطالعاتثبت،...وهاکلیکروندازروزانهگزارشاتارائهادوردز،گوگلوهمسانهایپنلروزانهمدیریتوشارژ
هادایرکتوریدرتبلیغاتهماهنگیو(لزومصورتدر)

(ویدئو2تا)TEBexمحتوایتولیدتیمهمراهیباتبلیغاتیویدئویساخت-
تلفمخسواالتفرضپیشهایپیاموپاسخگوییرویهتعیینو(مطب/مرکز)کلینیکاپواتسوهادایرکتتماسها،پاسخگویپرسنلآموزش-
(مطب/مرکز)نظارت بر پاسخگویی دایرکتها، واتس اپ، تماس های تلفنی تیم داخلی کلینیک -
تبلیغات( بازگشت سرمایه ) ROIبعد از هر تبلیغ به همراه محاسبه نرخ ( ساعت 72تا ) WEBارائه گزارش تبلیغات اینستاگرام و -

.گرددرائه میدر پروژه های مرتبط با جذب توریسم سالمت، انجام تبلیغات آنالین در یوتیوب، فیس بوک و همچنین گوگل ادوردز عربی و انگلیسی نیز ا*** 

1

تبلیغات
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خدمت ردیف

:رسانه های خبری اجرای کمپین در
(رپرتاژ خبری ) نگارش محتوای خبر -
هماهنگی انتشار رپرتاژ با معتبرترین رسانه های خبری آنالین و مکتوب-

2

:تبلیغات محیطی 
طراحی پیام تبلیغاتی-
(بیلبرود / استرابورد ) طراحی تابلوی تبلیغاتی -
نظارت بر نصب و اجرای کمپین تبلیغات محیطی-

3

تبلیغات
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ترینفعالاز،آموزشومشاورهواحد،TEBexپیدایشاولروزاز
هاکلینیکپرسنلآموزشبهنیازکهچرا.استTEBexواحدهای

وتماسمرکزپذیرش،داخیل،مدیریتهایبخشدر(مطب/مرکز)
وخدایماستافراددرنسلتغیریباکهاستنیازیمحتوا،تولیدمدیریت

تهگذشازبیشمردم،بینارتبایطهایمدلوهاشیوهتغیریهمچنین
.شودیماحساس
:TEBexمشاورهوآموزشواحدخدمات

(مرکز/مطب)کلینیکمدیریتبهآموزشومشاوره1.
تماسمرکزوپذیرشپرسنلسازیتوانمندوآموزش2.
محتواتولیدبخشدرایحرفهنریوهایتربیتوآموزش3.

Training and 
Consulting



خدمت ردیف

(دقیقه90)آنالینمشاورهجلسه 1

(دقیقه120)حضوریمشاورهجلسه 2

:ذیلخدماتشرحبا(مطب/مرکز)کلینیکآموزشومشاورهپکیج
کلینیکتبلیغاتمشاوره-
Patient)بیمارانسفرنقشهمدلبراساسمراجعینباتماسنقاطدرکلینیکوضعیتهبودب- journey mapping)شامل:
اپواتسوتلفنیتماسدایرکت،بهپاسخگویینحوهآموزشومشاوره
حضوریمراجعینپذیرشنحوهآموزشومشاوره
زیبایییادرمانیپروسیجربهتبدیلمرحلهتامراجعینپیگیریوفالوآپنحوهآموزشومشاوره
کنندهمراجعهجذبودرآمدیهایمدلهزینه،-درآمدخصوصدرکلینیکمدیریتبهمشاوره-

3

(خصوصینیمهوخصوصیآموزشساعت20)اینستاگرامادمینیومحتواتولیدزمینهدرپرسنلسازیتوانمندوآموزشویژهپکیج 4

جذبواورهمشبهتماستبدیلنرخافزایشهدفباهادایرکتوهاتماسبهپاسخگوییچگونگیزمینهدرتماسمرکزوپذیرشپرسنلآموزشویژهپکیج
(ساعت10)پروسیجر

5

آموزشومشاوره
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صیلاهایپایهازییک(مطب/مرکز)کلینکپرسنلتوانمندسازیکهایمرسیدهباوراینبهTEBexدرما
ومدهییمآموزشکیفیتباالترینباراایمکردهتجربهوآموختهآنچهتمامرواینازاست،موفقیت

.بودخواهیمشماتیمکناردرمریبیکهمانند

E x p e c t

m o r e



ینیککلفعیلموقعیتتحلیلوبرریسبااسرتاتژی،طرایحبخشدر
زماینهایبازهدرمدیرانغریمایلومایلاهدافدرکو(مطب/مرکز)

.کندیمتعیینرااهدافبهرسیدناسرتاتژیTEBexمختلف،

:TEBexاسرتاتژیطرایحواحدخدمات
جذبوتبلیغاتاسرتاتژیتدوین1.

برنداسرتاتژیتدوین2.

bessines)کلینیکاندازیراهاسرتاتژیتدوین3. model)
سالمتتوریسمجذباسرتاتژیتدوین4.

Develop
a Startegy



خدمت ردیف

(مطب/مرکز)کلینیک تحلیل موقعیت فعلی
هزینه در یک سال اخیر به تفکیک پزشکان و خدمات–وضعیت درآمد -
(نحوه و فرآیند پاسخگویی پرسنل در تمامی راه های ارتباطی ) وضعیت جذب -
بررسی و تحلیل وب سایت و رسانه های اجتماعی -

(» ROI» محاسبه نرخ بازگشت سرمایه فعلی ) بررسی و تحلیل وضعیت فعلی تبلیغات و نرخ جذب -
(مطب/مرکز)بررسی و تحلیل تبلیغات فعلی کلینیک -

1
برنامه ریزی تبلیغات 

(KPI) پیام تبلیغاتی، مدیای تبلیغاتی، بودجه تبلیغات، شیوه ارزیابی نتایج تبلیغات ( : مرکز/مطب)استراتژی جذب کلینیک تدوین-
تعیین آموزش های مورد نیاز تیم پذیرش-
(مطب/مرکز)تعیین اقدامات اصالحی مورد نیاز بر روی زیرساخت های آنالین کلینیک -
تعیین فرآیندهای اجرایی کمپین تبلیغاتی همراه با زمانبندی و بودجه مورد نیاز-

(مطب/مرکز)قیمت گذاری خدمات کلینیک  2

به تفکیک خدمات و پزشکان ( مطب/مرکز)کلینیک کل( نرخ بازگشت سرمایه ) ROIتحلیل  3

جذبوتبلیغاتاسرتاتژیتدوین1.

.باتوجه به ماهیت پروژه، مجموعه فعالیت هایی از فاز تدوین استراتژی، کسر و یا اضافه خواهد شد
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خدمت ردیف

:برندبصریهویتوبرنداستراتژیکاملتدوین

BRAND ARCHETYPE , LOGO CONCEPT , OFFICIAL ALTERNATIVE LOGOS , DESIGN GEOMETRY , LOGO CLEAR-SPACE ,

NOTS , OFFICIAL COLOR PALETTE , OFFICIALWATERMARK , OFFICIAL PICTOGRAMS , OFFICIAL TYPEFACES , E-MAIL

OFFICIAL , STATIONERY , INSTAGRAM LAYOUT , OFFICIAL UNIFORM , WEBSITE DESIGN

1

PEM (Patient Experience Management: )استراتژی کلینیک مبتنی بر مدل تدوین

Patient)مراجعینوبیمارانسفرنقشهطراحی:2-1 Journey Mapping)

:حوزه3دربیمارانتجربهاستراتژیتدوین:2-2
کلینیکدیجیتالوفیزیکیمحیطهمچنینوکلینیکفرآیندهایازشدهادراکتجربه-
کلینیکدرمانیواداریپرسنلارتباطورفتارازشدهادراکتجربه-
کلینیکخدماتکیفیتازشدهادارکتجربه-
2-2و1-2مواردبرمبتنیکلینیکبرنداستراتژیطراحی:2-3
برنداستراتژیبرمبتنیکلینیکعملیاتیهایاستانداردطراحی:2-4

2

برنداسرتاتژیتدوین.2

.باتوجه به ماهیت پروژه، مجموعه فعالیت هایی از فاز تدوین استراتژی، کسر و یا اضافه خواهد شد
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خدمت ردیف

:راه اندازی کلینیک تحلیل مالی 
...ب و تجهیزات پزشکی و اداری، پرسنلی، پزشکان، مواد مصرفی، ملک و بازسازی آن، تبلیغات و جذ: برآورد هزینه های ثابت و متغیر راه اندازی شامل-
تعیین مدل های درآمدی و شیوه تحقق آن در زمان های مختلف-
برآورد نقاط سربه سر هزینه های جاری و هزینه های سرمایه ای-

1

:با بررسی و تعیین شاخص های زیر کلینیکراه اندازی عملیاتیBusiness Modelتدوین 
• SWOT Analysis

• Customer / Patient Segments

• Value Proposition

• Channels

• Customer / Patient Relationships

• Cost Structure

• Key Resources

2

کلینیکاندازیراهاسرتاتژیتدوین.3

.باتوجه به ماهیت پروژه، مجموعه فعالیت هایی از فاز تدوین استراتژی، کسر و یا اضافه خواهد شد
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خدمت ردیف

:توریسم سالمت با بررسی و تعیین شاخص های زیر بخش جذبراه اندازی عملیاتیBusiness Modelتدوین 
• SWOT Analysis

• Customer / Patient Segments

• Value Proposition

• Channels

• Customer / Patient Relationships

• Cost Structure

• Key Resources

اطالعاتودباشمی(سالمتتوریسمشرکت/بیمارستان)کلینیکموقعیتهمچنینو(توریسمجذببرای)هدفکشورهایبراساسهایتحلیلتمامی-
.شدخواهدتحلیلوگردآوری(شخصیتورلیدهایمثالبطور)موازیهایروشورقباسایربهنسبتجامعی

.شدخواهدارائه،هدفکشورهایبیمارانبرای(خدمتدریافتمرحله)انتهاتا(آگاهیمرحلهاز)ابتداازجذبمسیربررسی-
.کشور هدف مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت2در تحلیل موارد فوق، *** 

1

سالمتتوریسمجذباسرتاتژیتدوین.4

.باتوجه به ماهیت پروژه، مجموعه فعالیت هایی از فاز تدوین استراتژی، کسر و یا اضافه خواهد شد
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Problem
زمانیکه با دیدکایف و برریس تمایم 
جوانب وارد یک پروژه یم شویم، برای 
تمایم اتفاقات یک برنامه داریم

Solution



یکدیزاینوسازیساختمانبامانگاهازکلینیکیکاندازیراه
.استمتفاوتلوکس،مجموعه

راههایبخشتمایمبهکنیم،یمصبحتکلینیکاندازیراهازوقیت
ونلپرساستخدامتافضاسازیآمادهافتصادی،تحلیلمرحلهازاندازی
ازایفهحر تیمیکاستقراربانهایتدروکنیمیمپیداورودمرکزتجهزی

راپاَسِراصطالحبهایمجموعهاول،ماهدوایلیکدرTEBexپرسنل
.دهیمیمشماتحویل

Setting up
Clinics



خدمت ردیف

(مرکز/مطب)کلینیکاندازیراهمجوزدریافتزمینهدرهمکاری 1

ملکانتخابزمینهدرمشاوره 2

طراحی،(...وتهویهها،کشیلولهبرق،)ملکتاسیسات:قبیلازمعتمدپیمانکارتوسطملکسازیآمادهبامرتبطمواردتمامیاجرایبرنظارتومشاوره
..ودندانپزشکی-پزشکیکاربریوفنینظرازهااتاقسازیآمادهکلینیک،استانداردهایبراساسداخلیفضای

3

برای(کیفیتنباالتریبا)قیمتترینمناسببااستعالمهمراهبهالزماداریلوازمهمچنینودندانپزشکی-پزشکیتجهیزاتوهادستگاهخریدولیستتهیه
اداریوپزشکیتجهیزاتتمامی

دندانپزشکی-پزشکیمصرفیمواداقالمخریدولیستتهیه
کلینیکنیازموردافزارهایسختو(کلینیکمدیریتافزارنرممانند)افزارهانرمتمامیتهیهوهماهنگی

4

...ومحتواتولیدحسابدار،دستیار،اپراتور،تماس،مرکزپذیرش،مدیریت،هایبخشدر(مرکز/مطب)کلینیکنیازموردپرسنلاستخدام
هافعالیتانجامجهتآنهاسازیآمادهواستخدامیپرسنلآموزش

کلینیککارگردشفرآیندطراحیو(مرکز/مطب)کلینیکهایدستورالعملوهافرمتمامیتهیه

5

(مرکز/مطب)کلینیکمحیطیبرندنیگاجرایبرنظارتوطراحی 6

فرآیندهابراجراینظارتجهتمقیمبصورت(مرکز/مطب)کلینیکمحلدرTEBexپرسنلحضور 7

(مرکز/مطب)کلینیکمالیاتیوحسابداریسیستممشاورهوپرداختسیستمهماهنگی 8

کلینیکاندازیراه
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Project Stories04
A few examples



زیباییکلینیک:حوزه
کلینیکاندازیراهومالیتوجیهیطرحتهیه:درخواست

:اصلیمشکل
مایلولیندنداشتزیباییوپزشکیزمینهدرقبلیسابقهودانشگذاریسرمایهتیم
.بودندحوزهاینبهورودبه
:حلراه

Feasibility)توجیهیطرحتهیهازپس Study)توسطکلینیکمحلتامینو
هبرنامپرسنل،آموزشواستخدامداخلی،طراحیتجهیزات،خریدگذاران،سرمایه

.شدانجاممنظمبطورآموزشجذب،تبلیغ،سیکلاجرایوتبلیغاتریزی
1399:پروژهشروع
ماه7:اجرازمانمدت
تهران:اجرامحل

:نتیجه
مینسودرکلینیک.شداندازیراهوتجهیزماهیکمدتظرفکلینیکساختمان

درناکنوهم.رسیدظرفیتماکزیممبهخوداصلیفعالیتدراندازیراهازپسماه
.فعالیتهاستهمهدروریبهرهافزایشوهاشاخهسایرکردنفعالحال



01
شدو راه اندازی در حالت فلت، طرایح، تجهزی ساختمان کلینیک ظرف مدت یک ماه 
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01
نفر پرسنل در بخش های مختلف، 11همچنین با جذب 

.ام اولین مراجعه کننده را پذیرش نمود38در روز 
E x p e c t

m o r e
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02
دندانزپشیک:حوزه

منطقهدندانپزشکیکلینیکترینلوکساندازیراه:درخواست
:اصلیمشکل

کشورموجودمحدودیتهایدردندانپزشکیپیشرفتهتجهیزاتخرید
منطقهدرایحرفهنیرویکمبودبدلیلپرسنلینیرویتامینمشکل

:حلراه
کشورازخارجازتجهیزاتازبرخیتامین•
شغلیمتقاضیاناززیادیتعدادباآنالینوحضوریمصاحبه•
زیانداراهازپیشکلینیک،محلدرپرسنلیآموزشفشردهجلساتبرگزاری•

1400:پروژهشروع
ماه5:اجرازمانمدت
اردبیل:اجرامحل

:نتیجه
تمامیباولیتاخیرماه1.5باکرونامحدودیتهایبهمربوطمشکالتبدلیلکلینیک

نینهمچومجازیفضایوتلفنپاسخگوییبرایدیدهآموزشپرسنلوتجهیزات
.شداندازیراهدندانپزشکان،بهخدمتبرایدستیاریتیم



02
محلدرمستمربطورTEBexاندازیراهتیمفرآیندها،اجرایوپروژهپرسنلاستخدامجهت

.کردندیماجراوپیگرییراامورتمایمنزدیکازوبودندحاضرکلینیک
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جرنالبیمارستان:حوزه
تاسیستازهبیمارستانعملیاتیاندازیراهوتکمیل:درخواست

:اصلیمشکل
بیمارجذبعدم•
مریضپرسهامدارپزشکانوجودعدمنتیجهدروخانوادگیمالکیت•
الزمفرایندهایوسازمانیساختاروجودعدم•

:حلراه
جادهوتیصنعهایکارخانهبهنزدیکیدربیمارستانجغرافیاییموقعیتازاستفاده

وساورژانطبمتخصصینکمکباترومابیمارانجذببرتمرکزوشهریبینهای
.سریعدرمانارائهبرایانگیزهباوجوانجراحانباهمکاری

1387:پروژهشروع
سال3:اجرازمانمدت
تهران:اجرامحل

:نتیجه
:پروژهاجرایسال3طیدربیمارستانمالیتراز-

(زیان)%-21.43:اولسال•

(صفرتراز)%0.17:دومسال•

(سود)%21.01:سومسال•

03

37



آنکولوژی:حوزه
جدیدکامالتشخیصیخدمتیکبرایبیمارجذب:درخواست

:اصلیمشکل
خدمتاینازبیماراناطالععدم•
خدمتدریافتباالیهزینه•
متخصصپزشکانتوسطارجاععدم•
منطقهکشورهایازخارجیبیمارجذب•

:حلراه
بهبتالمبیمارانوآنکولوژیحوزهمتخصصپزشکانبرایآنالینشبکهیکایجاد

ومیداموضوعیمحوریتباگروهدواینبینارتباطواطالعاتتبادلبرایسرطان
امیدصدای.نامباآگاهی

پایگاهتصویری،محتوای350ازبیشتولیدباسال4مدتدرتوانستشبکهاین
.نمایدایجادآنکولوژیحوزهپزشکانوبیمارانذهندرموثری
1394سال:پروژهشروع
سال4:اجرازمانمدت
تهران:اجرامحل

04
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04

:نتیجه
:کنندگانمراجعهتعدادافزایش

%57.24:قبلسالبهنسبتپروژهاجرایاولسال•
%57.66:قبلسالبهنسبتپروژهاجرایدومسال•
%18.68:قبلسالبهنسبتپروژهاجرایسومسال•
%19.21:قبلسالبهنسبتپروژهاجرایچهارمسال•
بابعدسالهایدروشدآغاز1394سالازخارجیبیمارانجذب•

درآمدتامیندرایعمدهنقشبیماران،برابری3تا2افزایش
داشتمرکزارزی

آنکولوژی:حوزه
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فعالعملاتاق4بامحدودجرایحمرکز:حوزه
مرکزخودتوسطمستقیمبطورزیباییجراحیبیمارجذب:درخواست

:اصلیمشکل
ازبیمارانکلیهکهآنجاازاماشود،میانجامعمل300ماههرمتوسطبطورمرکزدر

.استاندکبسیارحاصل،درآمدازمرکزسهماند،شدهارجاعجراحانمطب
:حلراه

ائهاربرایمختلفهایرشتهازمتخصصچندینازمتشکلویژهتیمتشکیل
نایبهویژهالغریوزیباییتکمیلیپکیجهایارائهوبیماربههمزمانمشاوره
.بیماران
1400:پروژهشروع
اجراحالدر:اجرازمانمدت
تهران:اجرامحل

:نتیجه
.استآوریجمعحالدرنتایجپروژه،بودناجراحالدربهتوجهبا

05
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پالستیکجرایحتخصصفوقپزشک:حوزه
بیمارانتعدادافزایش:درخواست

:اصلیمشکل
یکیدرمخاطبجذبدنبالبهونمودهدریافتتهرانمطبپروانهتازگیبهپزشک

تبلیغات،امانجعلیرغمواستپالستیکجراحیاساتیدتمرکزمکانهایتریناصلیاز
.نیستمطلوبنتیجه

:حلراه
ابرقابتقابلزیبایی،جراحیخدماتازشاخههربهشدهدادهتخصیصبودجه
کردند،میفعالیتفیلدهاازهریکدرتخصصیبطورکههمکارانتبلیغاتیبودجه

.نبود
قبولیابلقمیزانبهشاخههردرپزشککهیافتافزایشنحویبهتبلیغاتیبودجه

.شوددیدههازمینهازیکهردر
1397:پروژهشروع
سال3:اجرازمانمدت
تهران:اجرامحل

:نتیجه
زایشافسهبهیکازفعالمطبهایتعدادکهبودنحویبهبیمارانتعدادافزایش

سالاصلیماههایدرجراحیعمل100سقفبهپزشکعملهایتعدادویافت
د.رسی(کرونامشکلوجودباحتی)

06
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07
ارتوپدی:حوزه

بیمارجذبافزایشوشخصیبرندسازی:درخواست
:اصلیمشکل

باهمراهتعرفهاساسبرصرفاجراحیالعملحقدریافتبهپزشکاخالقیتعهد
بمخاطذهندرپزشکبرندتصویربودشدهموجبآنالینفضایدرحضورعدم

.نگیردشکلدرستیبه
:حلراه

ویژهدیتوانمنبرمتمرکزتبلیغاتاجرایوپزشکاختصاصیآنالینفضایایجاد
Allتکنیکازاستفادهدرپزشک InsideدرماندرACL reconstructionانتشارو
یهاشبکهدرمهمورزشیمسابقاتبرگزاریزماندرتبلیغاتیویدئوهایمداوم

.مجازی
1398:پروژهشروع
سال2:اجرازمانمدت
تهران:اجرامحل

:نتیجه
%60کهنحویبهکاریروزهایکلیهدرپزشکجراحیعملانجامظرفیتتکمیل
.اندشدهجذباینستاگرامطریقازبیماران
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08
دندانزپشک:حوزه

(دندانپزشکشخصیبرندسازی)برندینگپرسونال:درخواست
:اصلیمشکل

دندانپزشکویژهتوانمندیهایازمخاطباطالعمحدودیتوتهراندرحضورعدم
.فکتمامدرماندر
:حلراه
Proروشازاستفادهدرپزشکخاصتکنیکدلیلبه Archبیماراندرماندر

بهزیومیسمپوسوئیس،اشترومنشرکتهمکاریبافک،تمامایمپلنتبهنیازمند
ش،رواینباپزشکانسایرآشناییضمنتاشدبرگزارتهراندرپزشکریاست
.شودتثبیتدندانپزشکاینجایگاه
1397:پروژهشروع
سال1:اجرازمانمدت
(تهرانو)کرمان:اجرامحل

:نتیجه
معهجادرپزشکشخصیبرندمختلف،هایرسانهدرسمپوزیوماخبارانتشاربا

شافزایحدیدرنیزمخاطبجامعهشناختوشدتقویتشدتبهدندانپزشکی
راجعهمکرمانکلینیکبهشهرهاسایروتهرانازبیمارانازایعمدهبخشکهیافت

.نمودند
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09
دندانزپشیککلینیک:حوزه

ازیکیهبکلینیکوابستگیکاهشوکلینیکبیمارانتعدادافزایش:درخواست
.داردکلینیکازشدنجداقصدکهدندانپزشکان

:اصلیمشکل
عنوانبهموقعیتتثبیتومجازیفضایدرمناسبوخوبفعالیتوجودبا

مراجعیند،خواینستاگرامپیجازکهرسدمیبنظردندانپزشکی،دردبدونکلینیک
.میکنندمراجعهدندانپزشکان،ازیکیپیجازبیماراناغلبوداشتهکمی
:حلراه
ازمراجعینتعدادکلاز%19تنهاشدمشخصکلینیکدیتابیسدقیقبررسیبا

.هستندکلینیکخودمراجعینبقیهواندبودهدندانپزشکاینطریق
یصتشختلفنیمخاطبجذبدرپذیرشپرسنلشدیدضعفاصلی،مشکلاما

یمتبنابراین.شوندمیمراجعهبهمنجرتماسهاکلاز%9تنهاکهنحویبهشدداده
.شدنددادهآموزشوجذبنیازموردپرسنلوتشکیلسنترکال

1400:پروژهشروع
گذشتهپروژهآغازازماه2:اجرازمانمدت
تهران:اجرامحل

:نتیجه
اجعینمربهگیرندگانتماستبدیلنرخفعالپروژه،بودناجراحالدربهتوجهبا

ریآوجمعدستدرجدیدنتایجویافتهمحسوسیافزایشمشاورهبرایحضوری
.است



زیباییوپوستکلینیک:حوزه
صدقمجدداونبودهفعالمدتیکهزیباییکلینیکمجدداندازیراه:درخواست

.داردرابازاربهورود
:اصلیمشکل

زارتواستانداردهایومجددمجوزاخذفرایندباموسسپزشکیتیمآشناییعدم
اندازیراهنیازموردسرمایهبرایمالیریزیبرنامههمچنیندرمان،وبهداشت
.کلینیک

:حلراه
ک،کلینیتجهیزمجوز،اخذودرمانمعاونتکارشناسانباارتباطجهتهماهنگی

.پرسنلآموزشوجذبوتبلیغاتیریزیبرنامه
1399:پروژهشروع
ماه6:اجرازمانمدت
تهران:اجرامحل

:نتیجه
ک،کلینیتجهیزمجوز،اخذودرمانمعاونتکارشناسانباارتباطجهتهماهنگی

.پرسنلآموزشوجذبوتبلیغاتیریزیبرنامه



10
ازودارندحضورکلینیکدرمستمربصورتاندازی،راههایماهدرهموارهTEBexاجراییتیمکلینیک،اندازیراههایپروژهدر

دهندیمآموزشراپرسنلوسازیپیادهراکلینیکفرآیندهاینزدیک
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رسنلپجذببرنظارتوتبلیغاتفرآینداجرایوریزیبرنامه
.استتبلیغاتواحدهایمسولیتازهاکلینیک

واحد طرایح برنامه

واحد تبلیغایت

واحد محتوا و خالقیت

ومحتواتولیدتیمومیشهاجراییفازواردپروژهمرحلهایناز
.کنندیمتولیدوطرایحروپروژهنیازموردمحتواهایخالقیت،

در این واحد، برنامه کاری پروژه 
طرایح میشه

Accountواحد 
Accountبهپروژهسپس ManagerهایTEBexکهمیشهسرپده
رابطوکنندیمپیگرییTEBexدرروزانهبصورتروپروژهامورتمایم

.هستندTEBexداخیلهایتیموپروژهبین

واحد آموزش
نحوهومحتواتولیدموضوعاتدرهاکلیتیکپرسنلآموزیشنیازهایبراساس

.وندشیماجراییوریزیبرنامهواحداینتوسطآموزیشهایبرنامهجذب،وپاسخگویی

(مطب/مرکز)واحد راه اندازی کلینک 
علتبه،Accountمرحلهبهورودازقبلاندازی،راههایپروژهبرای

.شودیمتشکیلاجراواحداختصایصتیماجرایی،هایفعالیت



Thank You
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021-88192577
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