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Γιατί οι εταιρείες στον κλάδο 
της υγείας και της ευεξίας 
πρέπει να εξερευνήσουν 
το TikTok

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ HEALTH TOK; 
ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ HEALTH TOK; 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ HEALTH TOK; 
ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ HEALTH TOK; 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ HEALTH TOK; 
ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ HEALTH TOK;



Όταν σκεφτόμαστε εταιρείες που επιχειρούν 
να αποκτήσουν παρουσία στο TikTok, η 
σκέψη μας δεν πηγαίνει αυθόρμητα στον 
κλάδο της υγείας.

Ωστόσο, το #medicaltiktok ξεπερνά τις 
2,5 δις προβολές, ενώ το περιεχόμενο 
της θεματικής που αφορά στην υγεία 
συγκαταλέγεται σε μία από τις πιο 
διαδεδομένες στην πλατφόρμα. Επιπλέον 
– σύμφωνα με διαφορετικές μελέτες – έως 
και το  35% των ατόμων με χρόνιες παθήσεις 
αναζητούν κοινότητες μέσω εφαρμογών για 
να λάβουν υποστήριξη και πληροφόρηση. 

Το TikTok προσφέρει αναμφίβολα σημαντικές 
ευκαιρίες για τον κλάδο της υγείας, επειδή όμως 
η υγεία είναι ευαίσθητο θέμα και ο κλάδος τελεί 
υπό κανονιστική ρύθμιση, το βασικό ερώτημα 
είναι: πώς μπορεί η φαρμακοβιομηχανία να 
χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα, η οποία συχνά 
θεωρείται μία ψυχαγωγική πλατφόρμα που 
απευθύνεται σε εικοσάρηδες; Αυτό το white 
paper δεν αποτελεί ερωτική επιστολή προς το 
TikTok, ούτε μία αφήγηση με επίκεντρο τη γενιά 
Z, αλλά παρουσιάζει παραδείγματα χρήσης και 
δίνει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την 
αξιοποίηση της πλατφόρμας από μία εταιρεία 
που δραστηριοποιείται στον φαρμακευτικό 
κλάδο ή ευρύτερα στον χώρο της υγείας. 
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Τ Ι ΚΑΝΕΙ ΤΟ 
TIKTOK ΜΟΝΑΔΙΚΟ;
Οι περισσότεροι marketers έχουν πλέον 
εξοικειωθεί με το DNA του TikTok και 
γνωρίζουν γιατί οι επιδόσεις του είναι 
τόσο εξαιρετικές. Το TikTok είναι μία 
πλατφόρμα ψυχαγωγίας που στηρίζεται 
στην εκδημοκρατισμένη ανακάλυψη και 
τροφοδοτείται από κοινότητες με αυξημένο 
engagement.
Επιπλέον, αποτελεί ένα μέσο αφήγησης 
που διαμορφώνει την κουλτούρα και 
προωθεί τη συμπεριληπτικότητα. Για τους 
φανατικούς χρήστες, το TikTok είναι 
καθρέφτης της καθημερινότητάς τους σε 
όλες τις διαφορετικές της εκφάνσεις. 
Συνοπτική έκφραση, ενισχυμένη 
οικειότητα.
Τα τελευταία 2 χρόνια η πλατφόρμα έχει 
κυριαρχήσει στο τοπίο των social media 
ως το πιο ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο. 
Πέρα από τoν εντυπωσιακό αριθμό 
ενεργών χρηστών σε καθημερινή βάση, το 
TikTok είναι η εφαρμογή με το μεγαλύτερο 
engagement, καθώς ο μέσος όρος του 
scrolling αγγίζει τα 10 λεπτά. 

Σε σχέση με το Facebook, το engagement 
είναι αυξημένο κατά 9 φορές. 
Αυτός ο παρατεταμένος χρόνος 
παραμονής στην εφαρμογή εξηγεί γιατί 
ο αλγόριθμος του TikTok είναι τόσο καλά 
ενημερωμένος και γνωρίζει τον χρήστη 
τόσο καλά. 
Από τη σκοπιά του ταξιδιού του χρήστη, 
το TikTok είναι αντισυμβατικό και κινείται 
πέρα από τα όρια του κλασικού marketing 
funnel. Είναι ένας ατέλειωτος κύκλος 
που τροφοδοτείται από την επιθυμία για 
συνεχή μάθηση (49%) και ανακάλυψη νέων 
πραγμάτων (35%), που δίνει τη δυνατότητα 
σε εταιρείες και brands να δημιουργήσουν 
πιο ουσιαστικές σχέσεις με τα κοινά 
τους, οδηγώντας εντέλει στη δημιουργία 
κοινοτήτων με πιστούς οπαδούς και 
υποστηρικτές. Μάλιστα, το 73% των 
TikTokers αισθάνονται βαθύτερη σύνδεση 
με τα brands με τα οποία αλληλοεπιδρούν 
μέσω της εφαρμογής σε σύγκριση με 
άλλες πλατφόρμες.

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ 
ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ HEALTH 
TOK; ΜΟΝΑΔΙΚΟ;



ΑΞΙΑ ΓΙΑ  
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 
ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Αξιοποιώντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά 
του TikTok, πώς μπορεί η πλατφόρμα 
να αποκαλύψει νέες δυνατότητες για τη 
δημιουργία αξίας στον κλάδο της υγείας; 
Περισσότερο από άλλα κοινωνικά δίκτυα, 
το TikTok κερδίζει τη μάχη της προσοχής, 
που αποτελεί τον κατ’ εξοχήν προάγγελο 
για την εξασφάλιση πειθούς.

Ο αυξημένος χρόνος αδιάσπαστης 
προσοχής, σε συνδυασμό με έναν άκρως 
εξατομικευμένο αλγόριθμο, καθιστά 
το TikTok ένα εύχρηστο μέσο για τη 
διερεύνηση θεμάτων που αφορούν στην 
υγεία και τη συμμετοχή σε συζητήσεις με 
άλλα άτομα.
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01.
Υπάρχουν 
δισεκατομμύρια 
συνοπτικά βίντεο για 
θέματα υγείας
στο TikTok, με 
επαγγελματίες 
υγείας και ασθενείς 
να δημιουργούν 
περιεχόμενο που έχει 
απήχηση στο κοινό και 
διανοίγει προοπτικές 
για βαθύτερο 
engagement.
Για να κατανοήσετε 
καλύτερα τη μορφή του 
περιεχομένου υγείας 
στο TikTok, δοκιμάστε 
το εξής: μεταβείτε στη 
λειτουργία αναζήτησης 
της πλατφόρμας και 
πληκτρολογήστε ένα 
θέμα που ανήκει σε 
μια συγκεκριμένη 
κατηγορία, π.χ. το 
άσθμα. Όταν πατήσετε 
enter, θα δείτε μια 
ανεξάντλητη ροή 
περιεχομένου που 
δημιουργείται από τους 
χρήστες
(user-generated 
content), που 
περιλαμβάνει από 
συμβουλές για 
ταξιδιώτες με άσθμα 
μέχρι επαγγελματίες 

υγείας να δείχνουν 
τον τρόπο χρήσης μιας 
συσκευής για εισπνοές: 
άκρως DIY και 
απολύτως προσιτό και 
οικείο. Η ίδια αναζήτηση 
μπορεί να επαναληφθεί 
και για άλλα θέματα, 
όπως αλλεργική 
ρινίτιδα, ημικρανία, 
ύπνος ή δερματικές 
παθήσεις.
Σύμφωνα με δεδομένα 
της πλατφόρμας, 
το Fem Care και το 
DermTok αποτελούν 
τις πλέον δημοφιλείς 
υποκατηγορίες για την 
προσωπική περιποίηση, 
μαζί με δεκάδες 
clusters περιεχομένου 
για θέματα υγείας. Οι 
εταιρείες του κλάδου 
της υγείας μπορούν να 
συν-δημιουργήσουν 
περιεχόμενο με 
επιδραστικούς creators 
(και επαγγελματίες 
υγείας) για να χτίσουν 
εμπιστοσύνη και να 
απευθυνθούν σε μία 
σχετική ομάδα που 
ανήκει στο κοινό τους. 
Εδώ το περιεχόμενο 
είναι αλληλένδετο με 
την κοινότητα.

Περιεχόμενο
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02.
Αυτό που κάνει το TikTok να αξίζει τον χρόνο 
που αφιερώνετε στην πλατφόρμα είναι η 
αυθεντικότητα και η αίσθηση κοινότητας. Τέτοια 
στοιχεία βλέπουμε να ενισχύονται και σε άλλες 
πλατφόρμες, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό ή σε 
παρόμοια κλίμακα με όρους engagement.
Το TikTok προσφέρει έναν χώρο όπου οι 
χρήστες μπορούν να μιλήσουν σχεδόν για τα 
πάντα χωρίς ταμπού και φίλτρα. Οι creators 
αισθάνονται άνετα να μοιράζονται προσωπικές 
ανησυχίες, με την υγεία να αποτελεί ένα θέμα 
συζήτησης που ξεχωρίζει. Μάλιστα, το TikTok 
γίνεται ένας χώρος αναζήτησης τρόπων για την 
άμβλυνση συνηθισμένων προβλημάτων υγείας, 
όχι μόνο από επαγγελματίες υγείας αλλά και 
από απλούς ανθρώπους που είναι πρόθυμοι 
να μοιραστούν τις λύσεις που λειτουργούν για 
τους ίδιους.
Σύμφωνα με δεδομένα ερευνών της Nielsen, 
το 60% των χρηστών βιώνουν μια αίσθηση 
κοινότητας όταν βρίσκονται στο TikTok, ενώ 
3 στους 4 δήλωσαν ότι είναι ένα μέρος όπου 
μπορούν να εκφράζονται ανοιχτά. Αυτό το 
έντονο πνεύμα κοινότητας και η word-of-mouth 
στήριξη αποτελούν τον απόλυτο κινητήριο 
μοχλό για τη δημιουργία αξίας, ιδιαίτερα για 
εταιρείες υγείας που  επιθυμούν να ενισχύσουν 
όσα αντιπροσωπεύει το brand τους.
Επίσης, οι κοινότητες που μοιράζονται έναν 
σκοπό λειτουργούν ως πηγή έμπνευσης για 
τη λήψη αποφάσεων, δίνουν κατευθύνσεις 

και προωθούν την πειθώ. Αυτό ισχύει για 
μία ρουτίνα περιποίησης με συγκεκριμένα 
δερματολογικά προϊόντα, συνταγές για άτομα 
με διαβήτη ή τρόπους αντιμετώπισης της 
ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής (ΟCD). 
Μία άλλη ενδιαφέρουσα οπτική για εταιρείες 
στον κλάδο της υγείας και του φαρμάκου είναι 
ο εκδημοκρατισμός που συχνά επικρατεί σε 
αυτές τις κοινότητες, πράγμα που σημαίνει ότι 
οι ειδικοί (π.χ., επαγγελματίες υγείας) και οι 
χρήστες (ασθενείς, φροντιστές, υποψήφιοι) 
μπορούν να αλληλοεπιδρούν χωρίς φίλτρα.
Πώς μπορούν οι εταιρείες υγείας και ευεξίας 
να ταιριάξουν σε αυτό το πλαίσιο; Ο τρόπος 
δεν είναι πάντα άμεσος. Οι κοινότητες του 
TikTok αφηγούνται οικείες ιστορίες και – 
αν γίνει σωστά – συχνά ενθαρρύνουν την 
υιοθέτηση ενός brand που προσφέρει τη 
μεγαλύτερη πρακτικότητα και άνεση. Γι’ αυτό 
τον λόγο, οι χρήστες ανακαλύπτουν και 
εμπιστεύονται συστάσεις από άλλα άτομα που 
βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με τα οποία 
μοιράζονται μία συναισθηματική σύνδεση. Για 
να μεταφράσουμε αυτή την τάση σε στατιστικά 
στοιχεία: το 37% των χρηστών του TikTok στην 
ΕΕ έχουν αγοράσει ένα φαρμακευτικό προϊόν 
αφού το είδαν στο TikTok και το 71% αυτών των 
αγορών ήταν μη προγραμματισμένες αγορές, 
γεγονός που αναδεικνύει την αξία που έχουν οι 
συστάσεις της κοινότητας.

Κοινότητες
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03.
Αυτό που κάνει το TikTok να αξίζει τον χρόνο 
που αφιερώνετε στην πλατφόρμα είναι η 
αυθεντικότητα και η αίσθηση κοινότητας. Τέτοια 
στοιχεία βλέπουμε να ενισχύονται και σε άλλες 
πλατφόρμες, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό ή σε 
παρόμοια κλίμακα με όρους engagement.
Το TikTok προσφέρει έναν χώρο όπου οι 
χρήστες μπορούν να μιλήσουν σχεδόν για τα 
πάντα χωρίς ταμπού και φίλτρα. Οι creators 
αισθάνονται άνετα να μοιράζονται προσωπικές 
ανησυχίες, με την υγεία να αποτελεί ένα θέμα 
συζήτησης που ξεχωρίζει. Μάλιστα, το TikTok 
γίνεται ένας χώρος αναζήτησης τρόπων για την 
άμβλυνση συνηθισμένων προβλημάτων υγείας, 
όχι μόνο από επαγγελματίες υγείας αλλά και 
από απλούς ανθρώπους που είναι πρόθυμοι 
να μοιραστούν τις λύσεις που λειτουργούν για 
τους ίδιους.
Σύμφωνα με δεδομένα ερευνών της Nielsen, 
το 60% των χρηστών βιώνουν μια αίσθηση 
κοινότητας όταν βρίσκονται στο TikTok, ενώ 
3 στους 4 δήλωσαν ότι είναι ένα μέρος όπου 
μπορούν να εκφράζονται ανοιχτά. Αυτό το 
έντονο πνεύμα κοινότητας και η word-of-mouth 
στήριξη αποτελούν τον απόλυτο κινητήριο 
μοχλό για τη δημιουργία αξίας, ιδιαίτερα για 
εταιρείες υγείας που  επιθυμούν να ενισχύσουν 
όσα αντιπροσωπεύει το brand τους.
Επίσης, οι κοινότητες που μοιράζονται έναν 
σκοπό λειτουργούν ως πηγή έμπνευσης για 
τη λήψη αποφάσεων, δίνουν κατευθύνσεις 

και προωθούν την πειθώ. Αυτό ισχύει για 
μία ρουτίνα περιποίησης με συγκεκριμένα 
δερματολογικά προϊόντα, συνταγές για άτομα 
με διαβήτη ή τρόπους αντιμετώπισης της 
ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής (ΟCD). 
Μία άλλη ενδιαφέρουσα οπτική για εταιρείες 
στον κλάδο της υγείας και του φαρμάκου είναι 
ο εκδημοκρατισμός που συχνά επικρατεί σε 
αυτές τις κοινότητες, πράγμα που σημαίνει ότι 
οι ειδικοί (π.χ., επαγγελματίες υγείας) και οι 
χρήστες (ασθενείς, φροντιστές, υποψήφιοι) 
μπορούν να αλληλοεπιδρούν χωρίς φίλτρα.
Πώς μπορούν οι εταιρείες υγείας και ευεξίας 
να ταιριάξουν σε αυτό το πλαίσιο; Ο τρόπος 
δεν είναι πάντα άμεσος. Οι κοινότητες του 
TikTok αφηγούνται οικείες ιστορίες και – 
αν γίνει σωστά – συχνά ενθαρρύνουν την 
υιοθέτηση ενός brand που προσφέρει τη 
μεγαλύτερη πρακτικότητα και άνεση. Γι’ αυτό 
τον λόγο, οι χρήστες ανακαλύπτουν και 
εμπιστεύονται συστάσεις από άλλα άτομα που 
βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με τα οποία 
μοιράζονται μία συναισθηματική σύνδεση. Για 
να μεταφράσουμε αυτή την τάση σε στατιστικά 
στοιχεία: το 37% των χρηστών του TikTok στην 
ΕΕ έχουν αγοράσει ένα φαρμακευτικό προϊόν 
αφού το είδαν στο TikTok και το 71% αυτών των 
αγορών ήταν μη προγραμματισμένες αγορές, 
γεγονός που αναδεικνύει την αξία που έχουν οι 
συστάσεις της κοινότητας.

Creators
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04.
Οι φαρμακευτικές εταιρείες απέφευγαν γενικά 
να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα εξαιτίας 
νομικών και ρυθμιστικών περιορισμών, και 
εξακολουθούν να προβληματίζονται σχετικά με 
τον καλύτερο τρόπο χρήσης του TikTok για τις 
μάρκες τους.

Νομική και Δεοντολογική Συμμόρφωση 
H νομοθεσία για διαφημίσεις στην πλατφόρμα 
ποικίλει από χώρα σε χώρα. Οι πάροχοι 
υγειονομικής περίθαλψης και οι κοινότητες 
των ασθενών μπορούν να μοιράζονται 
πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, 
να προωθούν την ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση του κοινού για τις ασθένειες μέσω 
της ανταλλαγής προσωπικών ιστοριών των 
ασθενών. 
Στο γενικότερο πλαίσιο, στις διαφημίσεις 
δεν πρέπει να υπάρχουν παραπλανητικοί ή 
ανακριβείς ισχυρισμοί. Τα προϊόντα πρέπει να 
έχουν άδεια από την περιφερειακή ρυθμιστική 
αρχή. Οι διαφημιζόμενοι είναι υπεύθυνοι 
να διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο της 
διαφήμισής τους ακολουθεί τους τοπικούς 
νόμους και κανονισμούς και οι διαφημίσεις 
μπορούν να απευθύνονται μόνο σε ηλικίες 
18+. Περιεχόμενο σχετικά με τον καρκίνο, την 
ψυχική υγεία και την σεξουαλική εκπαίδευση 
κρίνεται ως ευαίσθητο, συνεπώς μεγαλύτερη 
επιμέλεια και προσοχή απαιτείται για υλικά που 
προκρίνονται για να εμφανιστούν με σεβαστό 

τρόπο στα feeds των χρηστών.
Σε ό,τι αφορά σε μη συνταγογραφούμενα 
φάρμακα (OTC) χωρίς ιατρική συνταγή, θα 
πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες 
ελληνικές αρχές. Εάν ένα προϊόν δεν έχει 
άδεια ως φάρμακο (πχ., καλλυντικό), αλλά 
υπάρχουν όροι ή ισχυρισμοί στην ιστοσελίδα 
της εταιρίας ή στο εικαστικό, θα πρέπει να 
αφαιρεθεί. Γενικότερα, η διαφήμιση των OTC 
εγκρίνεται στα In-feed και top-view formats, 
με στόχευση 18+, ενώ πιο engaging formats 
που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των χρηστών, 
όπως είναι ένα Hashtag challenge δεν 
επιτρέπονται. Καμπάνιες που προωθούν τον 
εμβολιασμό εξετάζονται και εγκρίνονται κατά 
περίπτωση μέσω της Pharma policy ομάδας της 
πλατφόρμας.
Για τα φαρμακεία, η διαφήμιση φαρμάκων 
με συγκεκριμένη συνταγή απαγορεύεται, 
ενώ τα φαρμακεία οφείλουν να λαμβάνουν 
υπόψιν τους γενικότερες παραδοχές κατά την 
εκτέλεση συνταγών. Τέλος, κάθε διαφήμιση 
μη συνταγογραφούμενου φαρμάκου (ΜΗ.
ΣΥ.ΦΑ), δεν θα πρέπει να προωθείται από έναν 
Επαγγελματία Υγείας, αλλά η διαφήμιση να 
προέρχεται από το brand.
Ένα σύστημα έγκρισης στην πλατφόρμα δίνεται 
υπό την μορφή μίας ALLOWLIST. Στην ουσία, 
πρόκειται για reviews που μπορούν να πάρουν 
μέχρι 5 ημέρες να εγκριθούν από την ομάδα 
policy του μέσου.

Policies
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Οποιοδήποτε αναγνωρίσιμο πρόσωπο 
ή δημιουργός περιεχομένου χρειάζεται 
να είναι επαγγελματίας με άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, πχ., ένας Ιατρός με άδεια 
άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. 
Όλες οι επικοινωνίες που διαφημίζουν 
κοινωνικά θέματα χρειάζεται να εστιάζει 
στην ευαισθητοποίηση του κοινού ή της 
εκπαίδευσης.

Απαγορεύσεις
και οι περιορισμοί
για την  Ελλάδα

Απαγορεύεται η διαφήμιση στο TikTok για:

 • Συνταγογραφούμενα Φάρμακα
 • Επεμβατικές θεραπείες όπως 

ρινοπλαστική, ενέσιμα εμφυτεύματα, 
δερμοαπόξεση

 • Εφαρμογές που προσφέρουν 
τηλεδιάγνωση

Κατά περίπτωση ή και με περιορισμούς 
επιτρέπεται η διαφήμιση στο TikTok για:

 • Φάρμακα που χορηγούνται χωρίς ιατρική 
συνταγή / OTC

 • Ιατρικές συσκευές
 • Κλινικές Αισθητικής
 • Ιατρικούς οργανισμούς
 • Οδοντιατρικές Πράξεις
 • Κτηνιατρικά φάρμακα
 • Φαρμακεία
 • Προϊόντα Αδυνατίσματος  
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ΚΑΝΤΕ ΤΟ 
ΣΩΣΤΑ
Οι κανονισμοί του κλάδου της υγείας προφανώς 
επηρεάζουν το φάσμα των προσπαθειών μάρκετινγκ 
στο TikTok, καθώς ορισμένες εταιρείες υγείας και 
ευεξίας μπορούν να κάνουν περισσότερα απ’ ό,τι 
κάποιες άλλες. Ο κατάλογος που παρατίθεται στην 
επόμενη σελίδα θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε
εάν το TikTok σας ταιριάζει.



ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ CREATORS

ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ CREATORS

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΜΕ CREATORS
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Ενώ η απήχηση του TikTok δεν περιορίζεται στον μέσο χρήστη της γενιάς Ζ, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό οι εταιρείες υγείας και ευεξίας να αξιολογήσουν πώς χρησιμοποιείται η 
πλατφόρμα από το κοινό-στόχο τους. 

Το TikTok είναι ανάλαφρο, συνοπτικό και χωρίς σενάριο. Αξιολογήστε κατά πόσο τα 
μηνύματά σας ταιριάζουν σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Ακόμα και στην πιο ταχέως αναπτυσσόμενη 
πλατφόρμα, οι ενέργειες μάρκετινγκ της εταιρείας σας μπορεί να προκαλέσουν αμηχανία.

Σας επιτρέπει το TikTok να μοιραστείτε το ύφος και την αισθητική της εταιρείας σας, να 
εστιάσετε στον ρόλο σας ως creator εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας και να ενσωματωθεί το 
περιεχόμενό σας φυσικά με τις εμπειρίες των χρηστών;

Προσδιορίστε τους στόχους σας και σκεφτείτε κατά πόσο το TikTok είναι το 
κατάλληλο μέρος για την επίτευξή τους.

Η παραπληροφόρηση σχετικά με θέματα υγείας είναι διαδεδομένη στα social media. 
Ως εταιρεία, είναι σημαντικό να σκεφτείτε πώς μπορείτε να καταπολεμήσετε την 
παραπληροφόρηση συμβάλλοντας στo να μοιράζεστε ενημερωτικό περιεχόμενο.

Οι εταιρείες δεν μπορούν να μοιραστούν περιεχόμενο που προωθεί συνταγογραφούμενα 
φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας III, παρασκευάσματα για βρέφη, τεστ 
αυτοδιάγνωσης για κατ’ οίκον χρήση, θεραπείες για hangover, ενισχυτικά μαυρίσματος 
και υποκατάστατα γευμάτων. Κάποια προϊόντα ενδέχεται να υπόκεινται σε επιπλέον 
περιορισμούς.

Η πολιτική διαφημίσεων ποικίλλει ανά χώρα. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο απαγορεύεται μόνο 
η πώληση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ενώ στην Ιταλία υπάρχουν περιορισμοί και για τα 
μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Το ίδιο ισχύει και για τη διαθεσιμότητα των formats ανά 
περιοχή.

Το TikTok προσφέρει πολλούς ενδιαφέροντες μοχλούς για την ενίσχυση του engagement, 
αλλά αξίζει να γνωρίζετε τους περιορισμούς. Για παράδειγμα, τα content ad solutions των 
Hashtag Challenges ή Branded Effects, δεν είναι διαθέσιμα σε φαρμακευτικές εταιρείες λόγω 
της απαίτησης να απευθύνονται σε άτομα ηλικίας 18+.

Ελέγξτε διεξοδικά το παρελθόν των ατόμων με τα οποία συμπράττετε για την
προώθηση της εταιρείας/υπηρεσίας/φήμης σας. Εντοπίστε και αντιμετωπίστε τυχόν 
αμφιλεγόμενα ζητήματα από την αρχή.

Λάβετε υπόψη ότι ισχύουν συγκεκριμένοι κανονισμοί για τους creators. Οι διαφημίσεις με 
φάρμακα δεν πρέπει να περιλαμβάνουν προώθηση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων 
από δημόσια πρόσωπα ή influencers ή προώθηση προϊόντων από επαγγελματίες υγείας.

Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν creators σε διαφημίσεις για μη 
συνταγογραφούμενα φάρμακα, αλλά μόνο εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις (π.χ., ο αριθμός των followers δεν ξεπερνά τις 10.000).

ΚΟΙΝΟ

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

TONE OF VOICE

ΥΠΟΣΧΕΣΗ Η ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΤΟΠΙΚΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

FORMATS



ΟΠΩΣ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ 
ΣΑΣ ,   
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Για τις εταιρείες στον τομέα της υγείας και της 
ευεξίας, η ανακάλυψη των δυνατοτήτων του 
TikTok ως πιθανής οδού μάρκετινγκ απαιτεί 
χρόνο και προσπάθεια. Υπάρχουν δεκάδες 
διαφορετικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο ανά 
περίπτωση.

Γι’ αυτό τον λόγο, στην Ogilvy, αντιμετωπίζουμε 
με ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο τρόπο την 
εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας, 
σε ό,τι αφορά στις δυνατότητες του TikTok 
σε τοπικό επίπεδο, προσφέροντας υπηρεσίες 
που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα, από 
τη δημιουργία στρατηγικής, τη δημιουργία 
περιεχομένου, την επιλογή και συνεργασία 
με creators, καθώς και την χάραξη της 
διαφημιστικής παρουσίας στην πλατφόρμα. 

Η προσέγγισή μας είναι ολοκληρωμένη – από 
το στάδιο της έρευνας και της έμπνευσης 

(benchmarking, intelligence auditing, 
παρακολούθηση τάσεων), μέσω της 
ίδιας της διαδικασίας της σκέψης (σχεδιασμός, 
περιεχόμενο, ρόλος του ήχου και των creators) 
μέχρι την υλοποίηση (δημιουργία του actual 
περιεχομένου).

Για να υπηρετήσουμε αυτή την προσέγγιση, 
η ομάδα της Ogilvy με αποδεδειγμένη πείρα 
σε διαφορετικούς κλάδους, είναι εδώ για να 
βοηθήσει τη δική σας μάρκα στον κλάδο της 
υγείας να βρει τον κατάλληλο τρόπο οργανικής 
ή διαφημιστικής παρουσίας στην εφαρμογή.

Επικοινωνήστε με την ομάδα Social & 
Performance της Ogilvy για να μάθετε πώς 
μπορεί η επιχείρησή σας να μπει στον κόσμο του  
TikTok και/ή να επεκτείνει την παρουσία της.

ogilvygreece@ogilvy.com   
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