
9.00 - 9.15 Az orvosi személyes márka - 
bevezetés

10.30 - 10.45 rövid szünet 10.30 - 10.45 rövid szünet 10.15 - 10.30 rövid szünet 10.30 - 10.45 rövid szünet

12.15 - 13.00 ebédszünet 12.15 - 13.00 ebédszünet 12.15 - 13.00 ebédszünet 12.15 - 13.00 ebédszünet

15.15 - 15.45

2022. január 12.

15.15 - 15.45 Kérdések - válaszok
Lezárás

Egészségügyre szabott 
ötletek, technikák, külföldi 
és hazai esettanulmányok, 
jó- és rossz gyakorlatok. 

13.00 - 14.00

2021. december 15.
Online kurzus Online kurzus 

Milyen közösségi médiumot 
érdemes használni? Milyen 
feladatokat és költségeket 
jelent? Minek van értelme 
és haszna az egészségügyi 
marketingben? 

10.30 - 12.15

15.15 - 15.45 Kérdések - válaszok
Lezárás

Tartalomgenerálási 
technikák az 
egészségügyben, tippek-
trükkök. Vendégelőadónk,
egyeztetés alatt.

2021. október 13. 2021. november 10.
Online kurzus Online kurzus 

Mit kell tudni a fizetett 
Google-kampányokról? A 
helyes célok és hirdetési 
formátumok megválasztása, 
trükkök és tippek. 
Vendégelőadónk, 
Bay Áron

13.00 - 14.00

Hirdetés, folyamatos új 
pácienselérés nélkül nem 
lehet növekedni - milyen 
módon és áron? Mérhető 
célok, mérhető kampányok 
kialakítása. 
Konverziókövetés.  

14.00 - 15.15

11.15 - 12.15 Többcsatornás elérés, stabil 
és kiszámítható növekedés.  

Hogyan fogjunk neki a praxis 
marketingjének?  
Pozícionálás, differenciálás, 
specializáció, versenytársak 
vizsgálata. 

9.15 - 10.30

A személyes márkaépítés 
tapasztalatai - 
vendégelőadónk, 
Dr. Bánfalvi Péter

10.45 - 11.15
10.45 - 12.15

Egy fiktív praxis példáján 
felépítjük a teljes online 
jelenlétet, kampányt. 
Gyakorlati útmutató. 

10.45 - 12.15

A praxis helye és sorsa az 
online térben, Google és 
keresőoptimalizálás, a 
weboldal szerepe. 
Vendégelőadónk, 
Papp Gábor

9.00 - 10.30

Tudnivalók az online térről,  
a praxis lehetőségeiről. A 
weboldal célokhoz igazítása, 
jelenlét az interneten, 
Google termékek és 
szerepük. 

9.00 - 10.30 9.00 - 10.30

Mit kell tudnunk a Facebook-
ról, Instagram-ról és 
Linkedin-ről - alapozás,  
esettanulmányokkal.

A weboldalt újra górcső alá 
vesszük, ellenőrizzük a 
fókuszt és a működést, 
bemutatjuk a kampányokhoz 
szükséges weboldali 
támogatást. 

15.00 - 15.30 Kérdések - válaszok
Lezárás

13.00 - 15.00

A weboldal szerepe és célja a 
praxis életében, stratégia-
választás. Tippek és 
technikák. 

Kérdések - válaszok
Lezárás

14.00 - 14.30

Kampánytervezés, tippek és 
trükkök. 
Összefoglalás.

14.30 - 15.15

Személyes márka és az online 
orvosi értékelések - 
vendégelőadó, 
Duchai Márta

Végezetül a stratégiai 
fontosságú pontokat 
összefoglaljuk. Kampány- és 
cselekvési tervet, időzítést 
rakunk össze a következő 6-8 
hónapra. Méréseket 
határozunk meg. 

13.00 - 13.30

14.00 - 15.15


