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Необходимостта от дигитализация на 
индустрията - реалност  
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 Промяна в бизнес средата 

– Ценови натиск от страна на здравните каси 

– Нови compliance изисквания 

 Необходимост от непрекъснато оптимизиране на 
маркетинговите бюджети 

 Силно намалена ефективност на стария маркетингов 
модел 

 MCM 

– Нов модел на комуникация с лекарите и пациентите 

 



 68% от висшия мениджмънт споделя, че 

настоящият модел e неефективен 
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Източник:  
PwC’s 

Strategy& 

 09/11/2016 



 Експертна интерактивна 
комуникационна среда:  

– CredoWeb свързва 
всички участници в 
здравеопазването 

 Бизнес платформа: 

– За комуникация на 
продукти и услуги в 
експертна среда, която 
предлага нови бизнес 
възможности за 
multichannel маркетинг 
на фармацевтичната 
индустрия 

 

 

 

Защо CredoWeb е част от комуникационния микс? 
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Дигитализиране на комуникацията на 
лекарства с рецепта, насочена към 

лекари и пациенти 
(Multichannel marketing) 



Ecopharm използва CredoWeb заради 
наличието на верифицирана само за лекари 

част на платформата 
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Наличие на затворена част, достъпна само до медицински специалисти  и 
възможност за прецизно таргетиране на лекари по специалности 



Директни послания за продукта към 
лекари, таргетирани по специалност 
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Страница на лекарство с рецепта Remantadin 



Ролята на медицинските представители като 
част от multichannel маркетинга на компанията 
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Използване на месиджинг системата на CredoWeb за директен, 
персонален контакт със специалисти – споделяне на полезна информация  
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Disease awareness кампании, насочени към 
пациентите 
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Ролята на лекаря и необходимостта от експертна 
информация 
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Препоръчване на избрани медицински специалисти 
в тематични страници с материали за 

заболяването 
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Създаване и модериране на отворени или затворени групи – дискусии 
за лекари 

Дигитални симпозиуми и кръгли маси 
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E-learning модул в CredoWeb 

Дигитално обучение на лекарите 
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Дигитализиране на комуникацията на 
OTC продукти и хранителни добавки, 

насочена към лекари и пациенти 



 Generic Product Ad 
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 Content ad (native ad) 
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FB кампании - примери: 
стандартни продуктови реклами (generic product ads) и 

реклами чрез съдържание (native ads) 



От Facebook към  
специализираната среда CredoWeb 

Представяне на продукт чрез препоръка от специалисти 
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Пътят на потребителя от проблема към 
решението 
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Тематични страница за заболяването: агрегиране на цялото съдържание 
от свързаните участници – позициониране на статии, продукти, промоции, 
медицински специалисти, клиники 

Над 300 страници за заболявания в CredoWeb  



Прецизно таргетиране на потребителите по 
симптоми и състояния в CredoWeb  
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Резултати от търсене по ключови думи – спонсорирани (boost/рекламни) 
позиции в CredoWeb 

Google 
кампания 

Проблем/Заболяване –>  

Тематична страница –> 
Позициониране на продукт 

Тясно таргетиране по 
състояния и симптоми 

Продукт 

09/11/2016 
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Страница на продукт в CredoWeb 

Представяне на продукти 



Брандовете и съдържанието, което създават 
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Игри, тестове, анкети – промотиране на игрови активности с награди, 
свързани с продукти на Ecopharm; Последващи активности към 
регистрираните потребители в игрите – ретаргетинг 

Брандовете и интерактивната връзка с 
потребителите 
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Google кампания 

Проблем / Заболяване =>  
Тематична страница 

Препоръчана промоция 
на продукт 

Модул Промоции 

Е-аптека 

От реклама чрез съдържание към покупка 
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 Модул “Промоции” 
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Заключение 
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A.T. Kearney: Time for Pharma to Dive into Digital 
“The industry has been dipping a toe in the digital waters, but 
now it’s time to take the plunge.” 
März, 2015 

A.T. Kearney: Time for Pharma to Dive into Digital 
“The industry has been dipping a toe in the digital waters, but 
now it’s time to take the plunge.” 
Март 2015 г. 
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Благодаря за вниманието! 


