
Csupán egy éve dolgozok a magánegészségügyben, de hamar egyértelművé vált számomra, 
hogy a marketingnek hatalmas jelentősége van ebben a szektorban. Mielőtt jelentkeztem 
volna a Praxisakadémia marketingkurzusra, csupán próbálkoztam a különböző 
marketingtevékenységekkel. Konkrét stratégia, tervezés nélkül bizonyos időközönként 
kitettem egy-egy posztot a közösségi média platformokra, elküldtem pár véleménykérős 
emailt a páciensek számára, de fogalmam sem volt arról, hogy ezek egyáltalán elérik-e a 
célközönséget. 
  
Nagyon boldog vagyok, hogy lehetőségem volt jelentkezni a kurzusra, elképesztően sokat 
tanultam és ma már képes vagyok komplex módon átlátni, hogy érdemes alakítani a 
marketingtevékenységeket ahhoz, hogy a kiélezett versenyhelyzetben jó pozíciót érjünk el, 
hogyan tudunk új pácienseket szerezni és hogyan tudjuk megtartani a régi pácienseinket. 
 
A 4 kurzus nap nagyon intenzív volt, A-Z-ig mindent megtanultunk, amit a 
praxismarketingről tudni kell, nagyon sok elméleti és gyakorlati tippet hallottunk, nem csak a 
marketing témában, hanem a megfelelő páciensekkel való kommunikációval kapcsolatban is. 
Inspiráló volt számomra, hogy Lengyel Lívia ilyen széleskörű tudással és tapasztalattal 
rendelkezik a magánegészségügyi marketingben. Az elmúlt hónapokban folyamatosan azon 
járt a fejem, hogy tudnám javítani rendelőnket, több oldalnyi listát írtam a megvalósítandó 
változtatásokról.  
  
A kurzus során folyamatosan lehetőségünk volt kérdéseket feltenni, de annyira informatív volt 
minden egyes kurzus, hogy mire megfogalmazódott bennem egy kérdés, addigra már meg is 
válaszolták 😊. A személyes konzultációnk sokat segített abban, hogy mélyítsem a kurzuson 
megszerzett tudást és sok ötletet adott a közösségi médiában való megjelenéssel 
kapcsolatban. A vendégelőadók szintén nagyon hasznos előadásokat tartottak, mind olyan 
tapasztalt és lelkes szakemberek, akik a legjobb tudásuk szerint ismertették meg velünk a 
marketingfogásokat.  
Igaz, hogy még gyakorlatban nem sikerült mindent kivitelezni, még le kell ülepednie a sok 
elhangzott információnak, de már jó úton haladok a hosszútávú marketingstratégiánk 
kialakításában.  
  
Őszintén ajánlom minden olyan magánrendelő kollégájának, aki nem tudja hogyan fogjon bele 
a marketingbe és szeretne hasznos és naprakész tippeket ahhoz, hogy praxisa sikeres legyen 
a versenypiacon.  
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