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Στην σημερινή πραγματικότητα, 
τα brands σε όλο τον κλάδο 
της υγειονομικής περίθαλψης 
προσπαθούν να έχουν στο 
επίκεντρο τον ασθενή, εμπλέκοντάς 
τον άμεσα, ώστε να κατανοήσουν 
τις ανάγκες του, με σκοπό να 
προσφέρουν όχι μόνο καλύτερη 
αλλά και εξατομικευμένη φροντίδα.  

Πολλοί ασθενείς αναζητούν πληροφορίες 
στο διαδίκτυο για τη φροντίδα και την 
αντιμετώπιση της ασθένειάς τους, με 
αποτέλεσμα η πληθώρα των δεδομένων προς 
αξιοποίηση να αποτελεί τεράστια ευκαιρία 
για τη βελτίωση της υγείας τους. Σε έρευνα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Connect) 
το 2019 σε 27 χώρες της Ε.Ε. αναφορικά με 
την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στον 
τομέα της πρωτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών 
υγείας (eHealth adoption), διαπιστώθηκε 
πως η χρήση τους συνολικά δεν ήταν ακόμα 
ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ελλάδα, με την 
χώρα μας να καταλαμβάνει την 23η θέση 
του συνολικού δείκτη με 1.785 μονάδες, 
χαμηλότερα από τον μ.ο. της Ε.Ε. που ανήλθε 
στις 2.131 μονάδες. Με την ολοένα όμως και 
αυξανόμενη χρήση της ψηφιακής υγείας στην 
Ελλάδα (άυλη συνταγογράφηση, ηλεκτρονικός 
φάκελος, τηλεϊατρική, health pocket, 
σπιρόμετρο τσέπης, ψηφιακό στηθοσκόπιο, 
home care και hospital at home, «έξυπνο» 
νοσοκομείο, τεχνολογίες wearables, mHealth 
applications, κλπ.), παρατηρείται αλματώδης 
πρόοδος στο κομμάτι της ψηφιοποίησης του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

Παράλληλα, οδεύουμε προς την εποχή 
των big data, με μία αυτοματοποιημένη και 
κατηγοριοποιημένη καταχώρηση τεράστιων 
όγκων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, 
των οποίων η δευτερογενής χρήση και 
επεξεργασία τους οφείλει να γίνεται με 
ασφάλεια. Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα, 
νέες πηγές δεδομένων προκύπτουν από 
τον εθνικό ψηφιακό ιατρικό φάκελο που 
θα συλλέγει στοιχεία από διαγνωστικά 
κέντρα και νοσοκομειακές μονάδες, από το 
εθνικό μητρώο καρκίνου, αλλά και από το 
αναμενόμενο ογκολογικό πληροφοριακό 
σύστημα του ψηφιακού προγράμματος για τη 
διαχείριση του καρκίνου που σχεδιάζεται από 
το υπουργείο Υγείας. 

Πρόσφατες έρευνες, άλλωστε, 
έδειξαν πως ο μετασχηματισμός 
μίας νοσηλευτικής μονάδας 
σε ένα «έξυπνο» νοσοκομείο 
αυξάνει την ικανοποίηση 
των ασθενών κατά 95%, ενώ 
παράλληλα το κόστος των 
παρεχόμενων από απόσταση 
υπηρεσιών υγείας μειώνεται 
έως 70%, συγκριτικά με το μέσο 
κόστος μίας τυπικής ιατρικής 
συνεδρίας.
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Ως αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι digital 
disruptors επιτυγχάνουν στον υγειονομικό 
κλάδο και προσφέρουν συνεχώς καλύτερες 
και ουσιαστικότερες εμπειρίες, με τις 
προσδοκίες αντίστοιχα των ασθενών να 
αυξάνονται διαρκώς. Παράλληλα, οι ιατροί και 
επαγγελματίες υγείας χρειάζονται υποστήριξη 
από τις μάρκες μέσα από στοχευμένες 
επικοινωνίες, ιδιαίτερα σε μία τόσο δύσκολη 
υγειονομικά περίοδο. 

Η ψηφιακή αλληλοεπίδραση με επίκεντρο τον 
ασθενή μπορεί να βελτιώσει πολλές πτυχές της 
εμπειρίας με μία μάρκα, από 

πιο αποτελεσματικές κλινικές δοκιμές έως 
ταχύτερες κρατήσεις ραντεβού. Τι γίνεται 
όμως με το marketing; Ποιος θα έπρεπε 
να είναι ο ρόλος της Eπικοινωνίας στη 
συμβολή για καλύτερα αποτελέσματα προς 
τους ασθενείς; Εάν όντως πιστεύουμε και 
υπηρετούμε την ασθενο-κεντρική προσέγγιση, 
λαμβάνοντας υπόψη προφανώς τις απαιτήσεις 
συμμόρφωσης, τότε η Eπικοινωνία και το 
μάρκετινγκ που διαθέτουμε θα πρέπει επίσης 
να βελτιώνουν το ταξίδι της φροντίδας των 
ασθενών.

Εάν η εταιρεία σας προσφέρει απευθείας 
υπηρεσίες προς τους ασθενείς, αυτό 
είναι πιθανώς κάτι που ήδη εξετάζετε. 
Ωστόσο, αρκετά healthcare brands, όπως 
για παράδειγμα εταιρείες φαρμακευτικές, 
διατροφής και τεχνολογίας, υπόκεινται 
σε περιορισμούς λόγω κανονισμών στην 
επικοινωνία τους με τους ασθενείς, και συχνά 
βασίζονται στους επαγγελματίες υγείας για 
να επιτύχουν τη μετατροπή των καταναλωτών 
σε πελάτες, παρά στη διαμόρφωση άμεσων 
σχέσεων με τους ασθενείς. Σε αυτήν την 
περίπτωση, τα brands ενδεχομένως υποτιμούν 
τη δυνητική επίδραση του marketing στους 
καταναλωτές. 

Για παράδειγμα, η MSD, μια από τις 
κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες 
παγκοσμίως, αντιλαμβανόμενη την 
ανάγκη για στοχευμένη και βέλτιστη 
επικοινωνία με τους επαγγελματίες 
υγείας, προχώρησε στη δημιουργία 
προσωποποιημένων digital email 
καμπανιών, μέσω της Salesforce 
Marketing Cloud πλατφόρμας 
(SFMC), σημειώνοντας υψηλά 
ποσοστά Open & Click Rate.
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O Pierre Robinet, Πρόεδρος της Ogilvy Health 
για την αγορά της Ασίας, παρατηρεί πως 
«το marketing μπορεί να διαδραματίσει 
επιτελικό ρόλο στην παροχή πραγματικά 
ασθενο-κεντρικών αποτελεσμάτων. Κάτι 
που ξεκινάει με τον επαναπροσδιορισμό 
της στρατηγικής με στόχο το engagement 
με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς 
που συμβάλλουν στο ταξίδι της φροντίδας, 
με αφετηρία τον ασθενή κοιτάζοντας 
ευρύτερα προς τον επαγγελματία υγείας».

Για παράδειγμα, αξιολογήστε τη δύναμη της 
προσωποποίησης. Η συλλογή δεδομένων από 
τους ασθενείς με διαφάνεια, εμπιστοσύνη 
και αμοιβαίο όφελος, ειδικά όταν συμβαίνει 
μέσα από διάδραση μαζί τους στο digital 
περιβάλλον, μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη 
κατανόηση των αναγκών τους. Μπορούμε 
να γνωρίσουμε τους ασθενείς καλύτερα και 
να τους προσφέρουμε τις πληροφορίες 
και τα επόμενα βήματα που εξυπηρετούν 
αποτελεσματικότερα την ευεξία τους.

Η πραγματικότητα είναι πως με το πλήθος 
ασθενών που αναζητούν πληροφορίες 
online, και συνεπώς προσφέρουν τεράστιο 
όγκο προσωπικών δεδομένων, κάθε μάρκα 
φροντίδας υγείας οφείλει να επανεξετάζει 
το προφίλ της ως marketer που απευθύνεται 
άμεσα στον ασθενή. Κάθε brand με 
εξειδίκευση στον τομέα της Υγείας μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο μοιράζοντας 
σημαντική πληροφόρηση και βοηθώντας τους 

ασθενείς να πετύχουν καλύτερη φροντίδα. 
Η επιλογή δεν είναι marketing σε ασθενείς ή 
σε επαγγελματίες υγείας. Η τεχνολογία και τα 
δεδομένα θα είναι εδώ για να συμβάλλουν 
προς τον συγκερασμό των αναγκών των 
ασθενών μέσα από ενέργειες marketing 
και πωλήσεων προς επαγγελματίες υγείας, 
βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα 
του marketing εν γένει. Το marketing στον 
κλάδο της υγείας δεν χρειάζεται να είναι 
μονομερές, αλλά να μπορεί να αγκαλιάσει τις 
στρατηγικές πολλών stakeholders ταυτόχρονα. 

Όταν γίνονται σωστά, οι επικοινωνίες με 
επίκεντρο τον ασθενή μπορεί να αυξήσουν την 
πρόσβαση στη φροντίδα για περισσότερους 
καταναλωτές και ασθενείς, να ανιχνεύσουν 
τους σωστούς ιατρούς, τη σωστή στιγμή, για 
ό,τι έχει σημασία για τον εκάστοτε ασθενή, και 
να ενδυναμώσουν το τμήμα πωλήσεών σας με 
χρήσιμα insights για τους ασθενείς σας. 

«Είναι πιο πιθανό από όσο νομίζετε να 
είστε ασθενο-κεντρικοί, να μπορείτε να 
εφαρμόσετε αυτή την ενσυναίσθηση και 
να τη ζωντανέψετε με την τεχνολογία»,
δηλώνει ο Waheed Bidiwale, Chief Strategy 
Officer της Verticurl. Στην Ελλάδα αλλά και σε 
άλλες χώρες του κόσμου, το διακύβευμα είναι 
αρκετά υψηλό. Με περιορισμένες υποδομές 
υγειονομικής περίθαλψης και επαγγελματίες 
υγείας που αγωνίζονται καθημερινά, πολλοί 
ειδικοί προσπαθούν να παράσχουν το 
επιθυμητό επίπεδο υποστήριξης. 
Το ίδιο παρατηρείται και σε αρκετά κράτη της 
Νοτιοανατολικής Ασίας¹.

1. Απαιτήσεις εργατικού δυναμικού Yγείας για καθολική κάλυψη Υγείας και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης – Έγγραφο N.1 της Παγκόσμιας 
Στρατηγικής του ΠΟΥ πάνω στους ανθρώπινους πόρους για την υγεία: Εργατικό δυναμικό 2030. Ανθρώπινοι πόροι για την Υγεία, 
Σειρά No 17. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2016
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«Οι νέες ψηφιακές εμπειρίες 
υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να 
σχεδιάζονται με ενσυναίσθηση για να 
εξυπηρετούν τους ασθενείς. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την αξιοποίηση ψηφιακών 
κοινοτήτων, τον σχεδιασμό υπηρεσιών 
που να ικανοποιούν τις πραγματικές 
ανάγκες των ασθενών, αλλά και την παροχή 
προσωπικών και μοναδικών εμπειριών για 
το κάθε άτομο ξεχωριστά», λέει ο Robinet.

Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η 
τηλεϊατρική και οι πλατφόρμες ανάλυσης 
αποτελεσμάτων για ασθενείς, προσφέρουν 
αναμφίβολα νέες ελπιδοφόρες λύσεις 
για αυξημένη πρόσβαση στην περίθαλψη 
και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε 
οποιαδήποτε στρατηγική marketing. Αλλά 
μόνο σε ένα πλαίσιο ειδικής τοπικής γνώσης, 
ενδυναμωμένων κοινοτήτων και φροντίδας 
με ενσυναίσθηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
ασθενείς βρίσκονται στον πυρήνα της σκέψης.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ-
ΜΕΝΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 
ΔΟΚΙΜΕΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ 
ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ



6

PATIENT-CENTRIC MARKETING

3SERVE

Ακολουθεί ένας προτεινόμενος οδηγός 
για healthcare brands σχετικά με το πώς 
να ενεργοποιήσετε ένα πλάνο marketing 
με επίκεντρο τον ασθενή.

1LISTEN 2SHARE
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ΑΚΟΥΣΤΕ
Κατανοήστε τις ανάγκες 
των ασθενών και καθορίστε 
την αξία σας1



8

PATIENT-CENTRIC MARKETING

Ποιος είναι ο ρόλος σας στο εξελισσόμενο 
ταξίδι των ασθενών; Πώς θα συνεργαστείτε 
με τους ασθενείς ώστε να δημιουργήσετε 
αμφίδρομη αξία και για τις δύο πλευρές; Πριν 
επενδύσουν στην ψηφιακή αλληλοεπίδραση, 
οι μάρκες θα πρέπει να κάνουν ένα βήμα 
πίσω και να πάρουν τον χρόνο τους, ώστε να 
γνωρίσουν τους ασθενείς τους ουσιαστικά. 
Ο στόχος είναι να εντοπίσετε τα κενά εκείνα 
στο ταξίδι του ασθενή και, όπου υπάρχει 
ευκαιρία, να προσφέρετε αξία. Με αυτό 
τον τρόπο, παράλληλα προωθείτε και τους 
επιχειρηματικούς σας στόχους. Σύμφωνα με 
τον Sathya Krishnan, Healthcare Consulting 
Director στην Ogilvy, «ακόμα κι αν νομίζετε 
ότι γνωρίζετε τις ανάγκες των ασθενών σας, 
ξανασκεφτείτε το. Με την πανδημία, όλα 
όσα γνωρίζαμε για τους ανθρώπους έχουν 
αλλάξει. Οι συμπεριφορές και οι στάσεις 
έχουν αλλάξει. Πρέπει να επιστρέψουμε 
στην αφετηρία και να καταλάβουμε 
ποιοι είναι αυτή τη στιγμή, ώστε να 
αποτυπώσουμε τις στιγμές εκείνες που 
αξίζει να αξιοποιήσουμε».

Η λύση είναι η προσέγγιση της συμπεριφορικής 
επιστήμης, και συγκεκριμένα, να καταγράψετε 
την εμπειρία των ασθενών βήμα-βήμα ώστε 
να αναζητήσετε ανάγκες τους που έχουν 
καλυφθεί ή σημάδια τριβής, να καθορίσετε τις 
σωστές λύσεις που θα αγγίξουν τις ανησυχίες 
τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, και 
φυσικά να τους βοηθήσετε να δράσουν και να 
υιοθετήσουν τις υπηρεσίες σας.

2. Clinical Oncology Society of Australia 2018, Implementing monitoring of patient-reported outcomes into cancer care in Australia. 
A COSA Think Tank. Accessed 21 Mar. 22, https://www.cosa.org.au/media/332504/cosa_pros_think_tank_report_final.pdf 
3. Basch E, Deal AM, et al. Symptom Monitoring with Patient-Reported Outcomes During Routine Cancer Treatment: A Randomized 
Controlled Trial. J Clin Oncol, 2016 Feb 20;34(6):557-65. doi: 10.1200/JCO.2015.63.0830

«Όταν χαρτογραφούμε όλη τη διαδρομή 
των χρηστών και ανιχνεύουμε ευκαιρίες 
για προγράμματα ή συνεργασίες, οι 
πελάτες μένουν έκπληκτοι με τα πράγματα 
που μπορούν να αξιοποιήσουν», λέει ο 
Krishnan.

Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς 
αποτελούν την πλέον κατάλληλη πηγή άντλησης 
πληροφοριών γύρω από τις αισθήσεις, τα 
συναισθήματά τους και την κοινωνική τους 
επίδραση². Όσοι ασχολούνται και συμβάλλουν 
στη δική τους φροντίδα συνεχίζουν τη 
θεραπεία περισσότερο, έχοντας έτσι καλύτερη 
ποιότητα ζωής και χαμηλότερα ποσοστά 
νοσηλείας³. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται 
self-reporting εργαλεία. 

«Για να επιτευχθεί υψηλή προσέλκυση 
χρηστών, οι πλατφόρμες θα πρέπει να 
σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο που να 
είναι φιλικός προς τον χρήστη και να 
χρησιμοποιεί εικαστικά στοιχεία και 
δεδομένα από την πραγματική ζωή», λέει ο 
Shaun Graydon, Product Marketing Manager στη 
Varian, εταιρεία της Siemens Healthineers AG.
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απευθύνονται για πληροφορίες σχετικά με 
το πεδίο της θεραπείας τους. Το ζητούμενο 
είναι εν τέλει να ρωτήσουν τον γιατρό σας, 
αλλά υπάρχουν και πολλά περισσότερα που 
μπορείτε να κάνετε ώστε να επηρεάσετε 
την εκπαίδευση των ασθενών σας και 
να δημιουργήσετε ενδιαφέρον για μία 
θεραπευτική λύση ή ένα προϊόν που 
αναπτύσσετε για να βελτιώσετε τη ζωή 
τους», λέει ο Bidiwale.

Ο ρόλος του αξιόπιστου ειδικού είναι πολύ 
σημαντικός για τις μάρκες φροντίδας υγείας 
και υπάρχουν πολλοί τρόποι να χτίσετε πάνω σε 
αυτόν.

Ταυτόχρονα, οι μάρκες θα πρέπει να 
χαρτογραφήσουν πάνω σε εκείνα τα ταξίδια 
που αξιοποιούν την τεχνολογία και τα δεδομένα. 
Ο ρόλος των δεδομένων στην εμπειρία του 
ασθενή είναι κρίσιμος για την παροχή ασθενο-
κεντρικών αποτελεσμάτων. Η διαμόρφωση μίας 
δυναμικής κουλτούρας γύρω από το ταξίδι του 
ασθενή που βασίζεται σε δεδομένα, θα πρέπει 
να γίνει ο νέος κανόνας.

Η χαρτογράφηση του ταξιδιού του ασθενή είναι 
κάτι πολύ περισσότερο από τον ίδιο τον ασθενή. 
Συχνά, τα γύρω άτομα στο δίκτυο φροντίδας 
και υποστήριξης είναι βασικοί φορείς λήψης 
αποφάσεων και θα πρέπει να κατανοήσετε 
και τις δικές τους ανάγκες αντίστοιχα. Είναι 
σημαντικό κατά την ερευνητική διαδικασία να 
καλύπτετε όχι μόνο τους ασθενείς αλλά και 
το δίκτυο των αγαπημένων τους προσώπων, 
φροντιστών και επαγγελματιών υγείας που 
εμπλέκονται στο ταξίδι τους.

Ένα όραμα για τον διευρυμένο ρόλο σας στο 
ταξίδι του ασθενή θα πρέπει να σας ανοίγει τον 
δρόμο σε νέους δείκτες και τρόπους μέτρησης 
της επιτυχίας, πέρα από τις πωλήσεις ή τον 
αριθμό των επισκέψεων στον γιατρό. Είναι 
σημαντικό να είναι σαφής η σύνδεση μεταξύ 
βελτίωσης της φροντίδας των ασθενών και 
επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, ώστε να έχετε 
προσδιορίσει τους ουσιώδεις δείκτες που θα 
πρέπει να παρακολουθείτε όταν αρχίσετε να 
ενεργοποιήστε. 

«Μπορεί να μην είστε σε θέση να 
πουλήσετε απευθείας προϊόντα σε 
ασθενείς, αλλά μπορείτε να γίνετε ένας 
καθόλα αξιόπιστος σύμβουλος στον οποίο 



2ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
Βελτιώστε την πρόσβαση 
σε πολύτιμες πληροφορίες
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διάγνωση4. Ως healthcare brand, ένα από 
τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά σας για τους 
ασθενείς είναι ο πλούτος των εξειδικευμένων 
σας γνώσεων. Το να κερδίσετε έναν 
σπουδαιότερο ρόλο στο ταξίδι τους ξεκινάει με 
το να κάνετε την εμπειρία τους στη μάθηση πιο 
αξιόλογη και χρήσιμη, οπουδήποτε κι αν σας 
βρίσκουν στο διαδίκτυο.

Μόλις κατανοήσετε τις ανάγκες των ασθενών, 
το επόμενο βήμα είναι να μοιραστείτε πολύτιμες 
πληροφορίες στα υφιστάμενα touchpoints 
σας, σαν σημείο εκκίνησης. Πολλοί ασθενείς 
ξεκινούν το ταξίδι φροντίδας τους μέσα από 
online έρευνα. Ανεξάρτητα από την ηλικία, 
περισσότεροι από 80% των καταναλωτών 
λένε ότι κάνουν διαδικτυακή έρευνα για κάθε 

4. The Consumerization of Healthcare, 2019, Adobe 

Η Allergan Aesthetics, μία εταιρεία της AbbVie και παγκόσμιος ηγέτης της αισθητικής 
ιατρικής με κορυφαία brands στις ενέσιμες θεραπείες προσώπου και στο body contouring, 
χρησιμοποιεί τον ιστότοπό της σαν ένα εκπαιδευτικό κέντρο, παρέχοντας αποκλειστικές πηγές 
και κλινική γνώση, μέσα από μία ποικιλία από πρακτικά trainings, φόρουμς, εθνικά συμπόσια, 
live webcast εκδηλώσεις, και ένα online learning continuum, που βοηθούν τους πελάτες 
να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για τους ασθενείς, αλλά και να κυνηγήσουν τα 
υψηλότερα επίπεδα κλινικής υπεροχής.
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«Ας υποθέσουμε τώρα ότι βασίζεστε στους 
ασθενείς για να κάνουν την μελέτη τους, 
πριν καν απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό. 
Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι μπορούν να 
λάβουν τις καλύτερες πληροφορίες από 
τον ιστότοπό σας, αντί από κάποια τρίτη 
πηγή οnline. Ta sites των brands πρέπει να 
είναι αρκετά πλούσια σε πληροφορία, να 
καλύπτουν τις πιο σημαντικές προκλήσεις 
αλλά σε απλή γλώσσα, και φυσικά να 
προσφέρουν λύσεις», λέει ο Bidiwale.

«Οι ασθενείς ολοένα και περισσότερο 
αποφασίζουν την πορεία του ταξιδιού 
που αφορά στη φροντίδα υγείας τους 
ανεξάρτητοι και αυτόνομοι, επομένως το 
να τους παρέχετε σωστές πληροφορίες 
μέσω των owned assets σας, ώστε να 
κάνουν καλύτερες επιλογές, μπορεί να 
έχει σημαντικό αντίκτυπο», σύμφωνα με 
τον Peter Williams, Σύμβουλο Υγείας APAC 
στην Oracle.

«Από την σκοπιά του ασθενή, το use case 
είναι πολύ απλό: έχει να κάνει κυρίως 
με την πλοήγηση στο σύστημα υγείας. 
Μπορεί η εύρεση αξιόπιστων και έγκυρων 
πληροφοριών να φαντάζει εφιάλτης. Το 
λογικό, όμως, είναι να χτίσεις σχέσεις και 
πιστότητα, να πείσεις τους ανθρώπους 
ότι είσαι μία εμπιστεύσιμη πηγή 
πληροφοριών», λέει ο Williams.
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Εάν στο παρελθόν διστάζατε να έρχεστε σε 
επαφή απευθείας με τους ασθενείς, αυτό θα 
είναι μία εξαιρετική άσκηση για να εξερευνήσετε 
τον τρόπο φωνής σας, να μειώσετε την όποια 
φρασεολογία και ιδιαίτερη ορολογία, και να 
επικοινωνήσετε με έναν πιο ανθρώπινο τρόπο 
που θα είναι οικείος με τον online κόσμο μας και 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σκεφτείτε τη φροντίδα του καρκίνου. Οι 
εκπαιδευτικές πληροφορίες παρέχονται 
συχνά στο στάδιο της αρχικής ενημέρωσης 
και συζήτησης με τον γιατρό, αλλά οι ασθενείς 
μπορεί να χρειαστεί να αποκτήσουν πρόσβαση 
σε περαιτέρω πληροφορίες, από μόνοι τους, 
μέσω ενός cloud portal, που μπορούν να 
αξιολογηθούν και να επεξεργαστούν όταν είναι 
έτοιμες και ολοκληρωμένες.
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insights σχετικά με το πώς συμπεριφέρονται και 
αντιδρούν οι καταναλωτές σε μία συγκεκριμένη 
κατάσταση. Ένα παράδειγμα είναι όταν μία 
φαρμακευτική εταιρεία χρησιμοποιεί εργαλεία 
για social listening προκειμένου να κατανοήσει 
τους δισταγμούς που αισθάνονται οι γονείς 
όταν πρόκειται να λάβουν αποφάσεις για 
να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Μπορεί να 
υπάρχουν μερικοί γονείς που είναι αισιόδοξοι 
ή μεροληπτούν πιστεύοντας ότι το παιδί 
τους δεν θα μπορέσει ποτέ και σε καμία 
περίπτωση να προσβληθεί από την εκάστοτε 
ασθένεια. Ή μπορεί να υπάρχουν γονείς που 
επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το πώς 
συμπεριφέρονται άλλοι γονείς εκεί έξω. Μέσω 
αυτής της διαδικασίας, γίνεται ευκολότερη η 
προσέλκυση γονέων με το σωστό μήνυμα και 
ενισχύεται η αντίληψη των ασθενών ότι αντλούν 
πληροφόρηση από αξιόπιστες πηγές.

«Η παρακολούθηση του τι γράφεται γύρω 
από το κομμάτι της υγείας στις πλατφόρμες 
κοινωνικής δικτύωσης και η αξιοποίηση 
της τεχνολογίας για την ανίχνευση 
συναισθημάτων, ενδιαφερόντων και 
συμπεριφορών που χρωματίζονται από 
προκαταλήψεις μπορούν να βοηθήσουν τις 
μάρκες να συμμετέχουν σε διαδικτυακές 
συζητήσεις που διαμορφώνουν επιρροή, 
να γίνονται μέλη σε κοινότητες χρηστών 
που παρέχουν φροντίδα, αλλά και και να 
αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση»,
λέει ο Robinet.

Ο κύριος στόχος σας πρέπει να είναι να 
κατανοήσετε σε βάθος τις ανάγκες των 
ασθενών, ώστε να γίνετε καλύτεροι και 
να τους εξυπηρετήσετε και καλύτερα. 
Αλληλοεπιδρώντας με περισσότερους ασθενείς 
οnline, δημιουργείτε μία κοινότητα χρηστών από 
την οποία μπορείτε να μάθετε. Σε τι απαντούν; 
Πώς διαφοροποιούνται οι ανάγκες τους 
ανάλογα το πεδίο; Η ανταλλαγή πληροφοριών 
με τους ασθενείς όχι μόνο τους καθιστά 
αυτομάτως ενημερωμένους συνεργάτες στη 
φροντίδα της υγείας, αλλά σας επιτρέπει να 
μαθαίνετε παρατηρώντας τη συμπεριφορά 
τους. Είναι δυνατό να παντρέψετε τα δεδομένα 
με ορισμένα μοτίβα και να παράξετε χρήσιμες 
κατηγορίες ασθενών με βάση αυτές τις 
αλληλοεπιδράσεις.

«Μπορούμε να μάθουμε χρήσιμα 
πράγματα για το ποιο είναι αυτό το κοινό 
που αλληλοεπιδράει και να αρχίσουμε 
να χτίζουμε αναπτυγμένες μεθόδους 
ανάλυσης με τη βοήθεια της τεχνητής 
νοημοσύνης, βασισμένοι σ’ αυτό το μοντέλο.
Μπορούμε να δούμε τι έχει απήχηση 
στην κάθε κατηγορία κοινού και να 
βελτιστοποιούμε με βάση το τι κινητοποιεί 
ή καθοδηγεί τις επιλογές τους», λέει ο 
Bidiwale.

Για παράδειγμα, το social listening, δηλαδή 
η παρακολούθηση αναφορών στα κοινωνικά 
δίκτυα, είναι ένας τρόπος για να αντλήσουμε 

Αλλά εάν οι πωλήσεις σας δεν 
συνδέονται άμεσα με τη διάδραση με 
τους ασθενείς, ποιο είναι το όφελος για 
την επιχείρησή σας;
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«Αλλά πώς μπορείτε να τα συγκεντρώσετε 
όλα μαζί, με συμβατό τρόπο, σεβόμενοι το 
απόρρητο του ασθενή; Μία Πλατφόρμα 
Δεδομένων Πελατών (CDP) είναι το 
βασικό δομικό στοιχείο, η αφετηρία του 
ταξιδιού. Αφού αποκτήσετε τα δεδομένα, 
τότε μπορείτε να αποφασίσετε πώς να 
τα αξιοποιήσετε, απομονώνοντας εκείνα 
που θα χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς 
και marketing σκοπούς, με τρόπο που 
θα συμμορφώνεται με τους κανόνες 
προστασίας, αλλά και να κάνετε ακόμη 
περισσότερα».

Μία Customer Data πλατφόρμα θα σας 
επιτρέψει να εξατομικεύσετε τις άμεσες 
επικοινωνίες, όπως τα μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, και να διασφαλίσετε ότι το 
σωστό περιεχόμενο φτάνει στους κατάλληλους 
stakeholders. Με ένα πολύπλοκο δίκτυο 
εμπλεκομένων στη φροντίδα των ασθενών, 
είναι σημαντικό να μπορούμε να αναγνωρίζουμε 
και να παραμετροποιούμε τις απαντήσεις 
αντίστοιχα. Μπορείτε να ενδυναμώσετε 
την αξία των υπηρεσιών που συγκεκριμένα 
κοινά χρειάζονται, να στείλετε στοχευμένες 
πληροφορίες σχετιζόμενες με τη φροντίδα, να 
μάθετε ποια είναι τα pain points των πελατών, 
αλλά και τι να κάνετε για να τα αντιμετωπίσετε. 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εξατομικευμένες 
επικοινωνίες μετά την έξοδο από το 
νοσοκομείο μπορούν ακόμη και να μειώσουν 
τις πιθανότητες για παροχή υψηλού κόστους 
φροντίδας προς τους ασθενείς5.

Είναι σημαντικό να αρχίσετε να παρακολουθείτε 
τη συμπεριφορά των ασθενών καθώς 
εξερευνούν τα διαδικτυακά σας κανάλια, 
ώστε να αυξήσετε την συγκέντρωση από 
insights σχετικά με τις ανάγκες τους, όσο αυτοί 
αλληλοεπιδρούν μαζί σας. Φυσικά, η διαφάνεια 
και η εμπιστοσύνη πάντα έρχονται πριν. Οι 
ασθενείς αισθάνονται όλο και πιο άνετα να 
μοιράζονται τα δεδομένα τους, εάν πιστεύουν 
στην αξία που θα λάβουν ως αντάλλαγμα. Το 
να ανακαλύψετε πώς θα τηρήσετε ισορροπία 
συλλέγοντας πληροφορίες από καταναλωτές 
που την ίδια ώρα έχουν ενδοιασμούς σε 
σχέση με το απόρρητο, κι όλο αυτό με τέτοιο 
τρόπο που θα τον ενστερνίζονται οι ασθενείς, 
είναι κρίσιμης σημασίας για το marketing με 
επίκεντρο τον ασθενή.

Η τεχνολογική ικανότητα για αποτελεσματική 
επεξεργασία δεδομένων από χρήστες 
είναι εφικτή χάρη στο cloud computing. Οι 
μάρκες απαιτείται να έχουν ένα σύστημα 
συλλογής, ταξινόμησης, ανάλυσης και 
απόδοσης δεδομένων ανά ασθενή, καθώς 
και διαμοιρασμού ακριβών πληροφοριών 
προς ολόκληρες τις ομάδες τους. Ένα τέτοιο 
σύστημα αποκαλείται Πλατφόρμα Δεδομένων 
Πελατών (Customer Data Platform ή CDP), και 
γίνεται όλο και πιο απαραίτητο.

«Είναι πιθανό να έχετε ήδη αρκετά 
ανεκμετάλλευτα δεδομένα στη διάθεσή 
σας από τις υπάρχουσες αλληλοεπιδράσεις 
σας με ασθενείς και γιατρούς», λέει ο 
Bidiwale. 

5. https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/the-role-of-personalization-in-the-care-
journey-an-example-of-patient-engagement-to-reduce-readmissions

https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/the-role-of-personalization-in-the-care-journey-an-example-of-patient-engagement-to-reduce-readmissions
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/the-role-of-personalization-in-the-care-journey-an-example-of-patient-engagement-to-reduce-readmissions
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Τέλος, τέτοιες υπηρεσίες που βασίζονται στο 
cloud, καθώς και ένα CDP, συμβάλλουν στη 
συμφιλίωση όλων των ενεργειών marketing 
προς πολλαπλούς stakeholders που είναι 
καθοριστικοί σε ολόκληρη τη διάρκεια του 
ταξιδιού φροντίδας.

Τα μηνύματα των εταιρειών θα πρέπει να 
στοχεύουν τουλάχιστον δύο κοινά  – στους 
ασθενείς και στους επαγγελματίες υγείας. 
Οι μεν ασθενείς χρειάζονται γενικές 
πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη των 
προϊόντων αλλά και τα στοιχεία που τα 
υποστηρίζουν. Οι επαγγελματίες υγείας, από 
την άλλη, χρειάζονται κλινικές πληροφορίες 
για να προσδιορίσουν τη δυνατότητα 
εφαρμογής ενός προϊόντος για τον ασθενή. 
Πέραν αυτών των δύο ειδών κοινών-στόχων, 
οι μάρκες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους 
υποστηρικτές και τους παρόχους φροντίδας, 
oι οποίοι συνεισφέρουν επίσης στις θεραπείες. 

Πώς διασφαλίζουμε ότι όλες οι πληροφορίες 
που κοινοποιούμε στα διαφορετικά κοινά τελικά 
διαμορφώνουν μία ενιαία, συνεπή και αξιόπιστη 
πρόταση από πλευράς μίας εταιρείας προς 
τους ασθενείς; Όπως είπε ο Gregg Bolach, 

Managing Director της 
Caretech Services, 
«ο κίνδυνος είναι 
οι ασθενείς να 
λαμβάνουν αποφάσεις 
αποκλειστικά 
βασιζόμενοι σε 
πληροφορίες που 
παίρνουν από 
διαφημιστικές πηγές 
που εμπιστεύονται, 

αλλά λόγω του ότι είναι ελλιπείς, στο τέλος 
άθελά τους να παραπλανώνται».

Σε κάποιο βαθμό, τα brands θα χρειαστεί 
να έχουν μία Customer Data πλατφόρμα 
απλώς για να αντιμετωπίσουν τον καταιγισμό 
δεδομένων που προκύπτουν από ασθενείς 
και γιατρούς, καθώς όλο και περισσότερο το 
ταξίδι φροντίδας τους εξελίσσεται online. Ο 
πιθανός όγκος δεδομένων μόνο και μόνο από 
κινητές συσκευές ή IoT εφαρμογές μπορεί να 
καταπνίξει τις σημαντικές λεπτομέρειες.

«Ποιες πληροφορίες είναι σημαντικές 
για μένα ως ασθενής; Και για πόσο καιρό 
είναι αυτό σημαντικό; Έχει σημασία 
για τη σημερινή μου διάγνωση το χέρι 
που έσπασα πριν από δύο χρόνια; Οι 
μάρκες στον χώρο της υγείας χρειάζονται 
συστήματα οργάνωσης και ταξινόμησης 
των δεδομένων για να μην χάνονται τα 
τελευταία», λέει ο Williams.

Πέρα από το να μοιράζεται δεδομένα με τους 
ασθενείς, μία Customer Data πλατφόρμα είναι 
σημαντική για να μοιράζεται αντίστοιχα και με 
την ομάδα σας εσωτερικά. Με μία πλατφόρμα 
στο cloud, κάθε μέλος των ομάδων σας 
marketing και πωλήσεων θα απολαμβάνει ανά 
πάσα στιγμή πρόσβαση στις πιο πρόσφατες 
πληροφορίες.

Το όφελος μίας τέτοιας επένδυσης είναι πολύ 
μεγαλύτερο από το να ενισχύσετε απλώς την 
επικοινωνία σας με τους ασθενείς. Τα δεδομένα 
που συλλέγετε και αναλύετε μπορούν να 
προσφέρουν πολύτιμα insights, χρήσιμα σε άλλους 
τομείς της επιχείρησής σας, ακόμη και σε ό,τι 
αφορά στην προώθηση νέων θεραπειών.



17

PATIENT-CENTRIC MARKETING

17

το χάσμα μεταξύ των επικοινωνιών και 
του τι συμβαίνει πρακτικά σε μία αίθουσα 
διαβουλεύσεων. Υπάρχουν πλέον πάροχοι 
υπηρεσιών που μπορούν να βοηθήσουν στην 
εξαγωγή σχετικών δεδομένων από Ηλεκτρονικά 
Ιατρικά Αρχεία (EMR – Electronic Medical 
Records) επιτρέποντας στους healthcare 
γίγαντες να μετρούν τα αποτελέσματα όταν οι 
ασθενείς συναντούν τους ιατρούς τους και να 
συνυπολογίζουν κάτι τέτοιο στη συνολική τους 
ανάλυση. Το μέλλον του marketing στον κλάδο 
της υγείας βασίζεται στην ικανότητα εφαρμογής 
μίας και ενοποιημένης εικόνας ολόκληρου του 
ταξιδιού του ασθενή.

«Αυτή η τεχνολογία θα βοηθήσει ταχύτατα 
στη δημιουργία μίας ενοποιημένης εικόνας 
του ταξιδιού του πελάτη και επιπλέον στην 
υλοποίηση ενός μοντέλου δεδομένων 
που θα συνδράμει στο να εξισορροπήσει 
τα ποσά της εκάστοτε επένδυσης για 
μεμονωμένες εμπορικές δραστηριότητες 
που θα απευθύνονται σε όλους τους 
stakeholders, είτε είναι ασθενείς, είτε 
φροντιστές ή γιατροί», λέει ο Robinet. 

Αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα στο οποίο 
η συμμόρφωση μπαίνει στο παιχνίδι. Οι 
διαφορετικές μάρκες στο πεδίο των 
βιοεπιστημών έχουν και διαφορετικά 
δικαιώματα στον τρόπο επικοινωνίας τους 
με τους ασθενείς. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό 
να έχετε ένα σύστημα για παρακολούθηση, 
μέτρηση και ενσωμάτωση πληροφοριών από 
όλα τα σημεία επαφής με τους ασθενείς και 
την ομάδα υποστήριξής τους, προκειμένου να 
βεβαιωθείτε ότι οι επικοινωνίες σας είναι όσο το 
δυνατόν πιο ενημερωμένες και συνεπείς. Αυτό 
το σύστημα πρέπει να αντιμετωπίζει ξεχωριστά 
το marketing και τις κλινικές πληροφορίες, και οι 
marketers πρέπει να είναι προσεκτικοί με αυτό 
τον διαχωρισμό.

Υιοθετώντας μία ενιαία εικόνα παρακολούθησης 
για πελάτες και ασθενείς, οι ηγέτες της 
βιοεπιστήμης θα είναι σε θέση να μετρήσουν 
την αποτελεσματικότητα των τακτικών marketing 
προς τα διαφορετικά κοινά και να αποτυπώσουν 
την αξία που δημιουργείται για την επιχείρησή 
τους. Μπορούν ακόμη και να γεφυρώσουν 
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3ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΤΕ
Δημιουργήστε ή συνεργαστείτε με 
νέα εργαλεία που βελτιώνουν τα 
αποτελέσματα της φροντίδας υγείας
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ότι οι ασθενείς αισθάνονται ασφαλείς και 
είναι καθησυχασμένοι», λέει ο Graydon.

Ακόμη και μάρκες που δεν έχουν την παροχή 
υπηρεσιών προς ασθενείς στο επίκεντρο του 
επιχειρηματικού τους μοντέλου, μπορούν 
να αποκομίσουν οφέλη από το λανσάρισμα 
υπηρεσιών που ενισχύουν τον ρόλο σας 
ως συνεργάτη και οδηγούν σε αύξηση 
της πιστότητας. Πάρετε για παράδειγμα τη 
δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ φαρμακευτικών 
brands και παρόχων τηλεϊατρικής. Από τη 
χορηγία μίας εκστρατείας ενημέρωσης 
για μία ασθένεια στα οwned κανάλια ενός 
παρόχου τηλεϊατρικής έως την αύξηση της 
προσβασιμότητας στα ιατρικά δίκτυα των 
παρόχων τηλεϊατρικής, οι φαρμακευτικές 
εταιρείες εμπλέκονται και συνδέονται όλο και 
περισσότερο στο ψηφιακό ταξίδι του ασθενή.
«Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε 
περισσότερες στρατηγικές συνεργασίες 
μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών και 
παικτών τηλεϊατρικής. Υπάρχει η σωστή 
σύγκλιση στόχων μεταξύ φαρμακευτικών 
εταιρειών και παικτών τηλεϊατρικής που 
πιστεύουν ότι η συνεργασία θα συνεχίσει 
να χτίζει το brand loyalty με το κοινό που 
στοχεύουν», λέει ο Krishnan.

Το λανσάρισμα τέτοιου είδους πρωτοβουλιών 
σίγουρα ελλοχεύει κινδύνους. Υπάρχουν 
πάντα νομικά θέματα, κανονιστικές ρυθμίσεις 
και εμπόδια συμμόρφωσης τόσο εσωτερικά 
όσο και εξωτερικά να διερευνηθούν και 
ενδεχομένως να αποτρέψουν τα brands από το 
να επενδύσουν σε έργα μεγάλης κλίμακας. 

Μία ανάλυση της εμπειρίας σε σχέση με τη 
φροντίδα είναι βέβαιο ότι θα αποκαλύψει 
πολλούς δυνητικούς συνεργάτες με 
καθοριστικό ρόλο στο ταξίδι του ασθενή, από 
νέες πλατφόρμες τηλεϊατρικής μέσω των 
οποίων οι ασθενείς λαμβάνουν συμβουλές 
μέχρι έξυπνα ρολόγια με δυνατότητα συλλογής 
διαγνωστικών δεδομένων που μπορεί να 
αλλάξουν τη ζωή κάποιου.

Με μία ισχυρή ανθρώπινη κατανόηση των 
ασθενών σας και μία τεχνολογική βάση για τη 
συλλογή και ανάλυση των δεδομένων τους, 
μπορείτε να αξιολογήσετε πού θα καινοτομήσετε 
και θα προσφέρετε νέες υπηρεσίες, οι οποίες 
θα καλυτερεύσουν τα αποτελέσματα των 
θεραπειών τους. «Για παράδειγμα, εάν οι 
ασθενείς πηγαίνουν στο νοσοκομείο δύο ή 
τρεις φορές την εβδομάδα, τα νοσοκομεία 
μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες 
τόσο απλές όσο οι μετακινήσεις με ταξί. 
Τέτοιου είδους επιπρόσθετη υπηρεσία 
υποστηρίζει την ψυχική υγεία και, όσον 
αφορά στην ικανοποίηση των πελατών, 
εκτιμάται ιδιαίτερα», λέει ο Robinet. Οι 
ασθενείς εκτιμούν επίσης τη συνεχή κλινική 
υποστήριξη που μπορούν να προσφέρουν οι 
cloud-based πλατφόρμες. «Όταν οι ασθενείς 
έχουν ερωτήσεις εκτός του ωραρίου των 
κλινικών, αλγοριθμικού τύπου κανόνες 
αυτοματοποιούν τις απαντήσεις, είτε 
καθησυχάζοντάς τους είτε κατευθύνοντάς 
τους στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Η 
ομάδα φροντίδας μπορεί στη συνέχεια 
να επανέλθει εντός εύλογου χρόνου. Όλα 
έχουν να κάνουν με το να διασφαλίσουμε 
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κατάφεραν να μοιραστούν τους δισταγμούς 
τους σχετικά με την έναρξη της ινσουλίνης. 

Η έναρξη μικρών ασκήσεων καινοτομίας μπορεί 
εν τέλει να οδηγήσει σε μεγάλα αποτελέσματα, 
πέρα από τους συνήθεις δείκτες του marketing. 
Ο απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, η 
βελτίωση της ποιότητάς της και, συνεπώς, η 
βελτίωση της ζωής των ασθενών.

«Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, έχει να κάνει 
με το πώς να αξιοποιήσετε καλύτερα αυτά 
που διαθέτετε, ώστε να εξυπηρετήσετε και 
καλύτερα τον ασθενή. Μακροπρόθεσμα 
έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να 
κάνουμε την υγειονομική περίθαλψη πιο 
αποτελεσματική και οικονομικότερη. Ο 
ψηφιακός κόσμος έχει επιτρέψει αυτόν τον 
μετασχηματισμό σε άλλες κατηγορίες, και 
δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί να μην 
μπορεί να συμβεί το ίδιο και στον τομέα της 
υγείας», λέει ο Bidiwale. 

Η λύση είναι η αυξητική καινοτομία και oι 
ευέλικτες κινήσεις. Ξεκινήστε με μικρά βήματα, 
πειραματιστείτε, μάθετε και βελτιωθείτε με την 
πάροδο του καιρού. Εάν η επένδυση σε ένα 
πολυσχιδές project με έναν νέο συνεργάτη 
φαντάζει εξαιρετικά αβέβαιη, μπορείτε να 
δοκιμάσετε πρώτα το μοντέλο εργασίας και 
να προσαρμόσετε τον τρόπο συνεργασίας 
σταδιακά με την εξέλιξη και κλιμάκωση του 
έργου.

Για παράδειγμα, μία απλή μεν αλλά πολύτιμη 
ψηφιακή υπηρεσία στην Ελλάδα θα ήταν η 
υποστήριξη ιατρών που πιέζονται εξαιτίας του 
χρόνου να επικοινωνούν καλύτερα με τους 
ασθενείς τους. Η Ogilvy συνεργάστηκε με μία 
φαρμακευτική εταιρεία στην Ασία ώστε να 
σχεδιάσει μία ψηφιακή λύση για τον διαβήτη 
που επιτρέπει στον ιατρό να κατανοήσει τα 
βασικά εμπόδια των ασθενών. Δημιουργώντας 
ένα απλό αλλά διαδραστικό συμπεριφορικό 
ερωτηματολόγιο, λαμβάνοντας υπόψη κατά νου 
τοπικά και πολιτισμικά δεδομένα, οι ασθενείς 
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Υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι για να 
υπερασπιστεί κανείς το marketing με επίκεντρο 
τον ασθενή, ακόμα και αν η επιτυχημένη του 
εφαρμογή απαιτεί δουλειά. Τα logistics που 
συνεπάγεται μπορεί να είναι πολύπλοκα. Η 
ασθενο-κεντρική λειτουργικότητα μπορεί 
-και πρέπει- να περιλαμβάνει διατμηματική 
συνεργασία, και αυτό ενδεχομένως μπορεί να 
κάνει περίπλοκο το ποιος θα είναι ο ιδιοκτήτης 
του έργου, υπεύθυνος για τον προϋπολογισμό 
και την προώθησή του στον οργανισμό. 
Υπάρχει επίσης η ανησυχία ότι το να 
δοκιμάσετε κάτι νέο θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε αστοχίες που μπορεί πιθανόν να βλάψουν 
τη φήμη σας στην αγορά.

Πιστεύουμε ότι το χτίσιμο των 
τεχνολογικών δυνατοτήτων και των 
λειτουργικών διαδικασιών με επίκεντρο 
τον ασθενή θα αποτελέσει ασπίδα 
προστασίας στο μέλλον καθώς το τοπίο 
του marketing αλλάζει συνεχώς. Χωρίς τη 
δυνατότητα άμεσης αλληλοεπίδρασης των 
ασθενών αλλά και παροχής 
πολύτιμων αποτελεσμάτων, 
τα brands υγείας θα 
βρίσκονται σε ολοένα και πιο 
μειονεκτική θέση καθώς οι 
στρατηγικές marketing του 
παρελθόντος παύουν να 
λειτουργούν.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σε τελική ανάλυση, όμως, το επίκεντρο 
στους ασθενείς θα πρέπει να αφορά 
στο τι είναι καλύτερο για τους ίδιους. Οι 
ασθενείς λειτουργούν πλέον πιο ανεξάρτητα 
και χρειάζονται μάρκες που μπορούν να 
εμπιστεύονται. Οι μάρκες, από την πλευρά 
τους, θα πρέπει να κατανοούν και να δείχνουν 
ενσυναίσθηση στις ανάγκες των ασθενών 
πριν αξιώσουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη 
τους. Μέσα από τακτικές επικοινωνίες, και 
τα δύο μέρη θα αποκτήσουν περισσότερες 
πληροφορίες με οργανικό τρόπο, και, έτσι, 
θα ενθαρρυνθεί η συνεργατικότητα και η 
αποτελεσματική αλλαγή.

Εάν είστε πραγματικά αφοσιωμένοι στο 
να βελτιώσετε και να σώσετε τις ζωές των 
ασθενών σας, τότε τα πιθανά οφέλη του 
marketing με επίκεντρο τον ασθενή είναι 
πραγματικά εξαιρετικά σπουδαία για να τα 
αγνοήσετε.

Ελπίζουμε να βρήκατε αξία στο white paper μας. 

Το marketing έρχεται να διαδραματίσει τεράστιο 
ρόλο στην παροχή πραγματικά ασθενο-κεντρικών 

αποτελεσμάτων. Στην Ogilvy, μπορούμε να σας 
βοηθήσουμε να αναπτύξετε αποτελεσματικές 

στρατηγικές εμπλοκής και σύνδεσης με την εταιρεία σας.
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Η Υγεία είναι πιο σημαντική από κάθε άλλο σήμερα και η πανδημία 
οδήγησε τις μάρκες να εστιάσουν στην Υγεία και την Ευεξία περισσότερο 
από ποτέ. Οι άνθρωποι περιμένουν πολλά από τις εταιρείες, προσδοκούν 
ότι οι μάρκες θα υπερβούν τα όρια ειδικά όταν πρόκειται για την πλοήγηση 
σε θέματα υγείας, όπου τα άτομα που παλεύουν με την αβεβαιότητα 
χρειάζονται γνώση, κατανόηση και καθοδήγηση. 

Στην Ogilvy Health, πρωτοπορούμε στον μετασχηματισμό της υγείας, 
συγκεντρώνοντας κορυφαία ταλέντα του κλάδου και αξιοποιώντας τις πιο 
καινοτομικές υπηρεσίες της επιστήμης. Σχεδιάζουμε επικοινωνίες, ώστε να 
προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις ανάπτυξης για τις μάρκες. 
Διαμορφώνουμε την επωνυμία και βοηθάμε να δημιουργηθούν εμπειρίες, 
με αντίκτυπο στους καταναλωτές. H εμπειρία της Ogilvy Health και Ogilvy 
Consulting μπορούν να σας βοηθήσουν στη διερεύνηση του ταξιδιού του 
ασθενή, για πληθώρα ασθενειών και θεραπευτικών κατηγοριών, μέσα από 
πρωτογενή έρευνα.  Έτσι, θα καταγραφούν οι δυσκολίες και οι ανάγκες 
που προκύπτουν τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους φροντιστές και 
τους επαγγελματίες υγείας σε όλα τα στάδια.

Ως μέλος του μεγαλύτερου και αποτελεσματικότερου δικτύου 
παγκοσμίως, διαθέτουμε απαράμιλλη δημιουργική κληρονομιά στο 
συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης, 
προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις, όπως Health Brand and 
Engagement Strategy, Medical Education, HCP Marketing & 
Communications, Health Sector PR, Patient Engagement, Consumer 
Promotion, HealthTech & Data.

Αναπτύσσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων της 
προώθησης, των Δημοσίων Σχέσεων, της πρόσβασης στην αγορά και 
της αλληλοεπίδρασης με τους ασθενείς, κάτι που μας επιτρέπει να 
δημιουργούμε θετικές εμπειρίες σε κάθε επικοινωνιακό touchpoint κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού της υγείας και ευεξίας. Η δημιουργικότητα, η 
καινοτομία και το μέγεθός μας, μάς επιτρέπει να παράγουμε αξία στους 
πελάτες σας. Η υπεραξία του Ομίλου της Ogilvy και η στενή συνεργασία 
με τις ομάδες εξειδίκευσης, Advertising and Brand Communications, 
Consulting, Social Performance & Marketing, μπορεί να εξυπηρετήσει 
ολιστικά τις ανάγκες σας.
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