
 

 

 

 نکات و ایده های محتوایی موضوعات محتوایی ردیف

 1 

 استوری، الیو و ویدیو با بیان و چهره خود دکتر

 ( FAQبرای پاسخ به پرسش های متداول)

تقویت 

Personal 
Branding-   

یا ابعاد شخصی 

 سازی 

2 
یک ویدیوی کوتاه و شخصی در هر روز کاری از خودتان  به 

 سمت بیمارتان هدایت می شود.

 کیس های موردی  3

 مطالب آموزنده کوتاه  4

 روش های درست مراقبت از دندان، لثه ها و دهان  5

 چگونه برای نوبت ویزیت آماده شوند  6

 از دستورالعمل های مراقبت بعد از درمان  7

 بهترین راه ها برای بهبود بعد از درمان های مهم  8

 نظراتتان درباره محصوالت و سرویس های در بازار 9

10 
عکس از چهره خندان، راضی و خوشحال بیماران بعد از 

 درمان

ایجاد یک بک گراند زیبا و شیک همراه با نام و لوگو مطب  

 برای گرفتن عکس    
تقویت 

Personal 



 

 

11 Branding-  

یا ابعاد شخصی 

 سازی 
12 

ویدیو از تجارب بیماران خندان و راضی از کار شما و مطب 

 (Testimonialsار   )شما از زبان خود بیم
 نکته درهمزادپنداری و جلب اعتماد

 نکته درهمزادپنداری و جلب اعتماد های متنی بیماران Testimonialاستوری   13

14 
ویدیو  از زوایای مختلف چهره خندان و دندان های زیبا شده 

 بیمار
 نکته در همزاد پنداری و جلب اعتماد 

پیشنهاد: در دست گرفتن پالکارد با پیامی خاص، پالکارد شبکه  خودتان و بیماران خندان باهم عکس از  15

 عکس های جذاب واقعی از خودتان و اعضای تیمتان 16 اجتماعی و ..

17 
تصاویر یهویی و غیر یهویی از بیمارانی خندان که درمانشان را 

 دنبال می کنند 
  

18 
ویی از اعضای شاد و خندان تیم تصاویری یهویی و غیر یه

 مطب در زمان کار و اجرای برنامه ها
  

19 

مناسبت های درون مطب مانند تولد دندانپزشک، تولد پرسنل، 

روز دندانپزشک، روز کارمند، سالگرد افتتاح مطب، طراحی 

تم برای مطب به مناسبت های مختلف عید نوروز، ولنتاین، 

 روز زن، روز مرد

کیک، دادن هدیه، گرفتن عکس و انتشار تصویر و داستان تهیه 

 های آن در شبکه اجتماعی

تقویت 

Personal 

Branding-   

یا ابعاد شخصی 

 سازی 
 تقویت جنبه شخصی سازی محتوایی از سبک زندگی شخصی دکتر و خانواده 20



 

 

21 
از دستاوردها، موفقیت ها، عالقه مندی ها، سرگرمی ها، چالش 

 تیم های اعضای

نشان دهنده فرهنگ کار تیمی مطب شما و تقویت جنبه 

 شخصی سازی

 نشان دهنده فرهنگ کار تیمی شما و مطب شما از افرادی که با آن ها همکاری دارید، افراد و شرکت ها 22

 نشان دهنده فرهنگ قدردانی شما و مطب شما از افرادی که به شما کمک کرده اند و پیام تشکر از آن ها 23

 از سمینار ها و دورهایی که می رید و با افراد تاپ و مطرح 24

  

25 
ایجاد مسابقه، قرعه کشی و فرصت برنده شدن یک آفر 

 درمانی یا یک هدیه 
 مثال: مسابقه لبخند 

 

 هر کس ریفرال بیشتری داد ، جایزه دریافت کند ایجاد مسابقه ریفرال 26
 

27 

 "بیمار ماه  "برنامه 

نشانه: تقدیر و تشکر از مراجعه کنندگان و اعضای هدف و 

  خانواده دندانپزشکیتان

28 

هر ماه یک بیمار به عنوان بیمار ماه انتخاب شود و هدیه ای 

دریافت کند و دعوت شود برای گرفتن هدیه و عکس یادگاری 

 با دکتر و تیم 

 



 

 

29 

در نظر گرفتن هفته یا ماه هایی برای قدردانی از بیماران یک 

قشر یا جامعه خاص                                                            ) 

Dental Patient Appreciation Month) 

مثال: فرهنگیان، ارتشیان، اهالی رسانه.... اطالع رسانی در 

تقویت  همراه با آفر و تخفیف و هدایا اینستاگرام و روزنامه های محلی،

Personal 

Branding-   

یا ابعاد شخصی 

 سازی 

30 
رویداد تقدیر و تشکر از بیماران به همراه آموزش یک  

خدمت اجتماعی                                                      

(Dental Patient Appreciation Day  ) 

  CPRن مثال آموزش رایگان یک خدمت اجتماعی به عنوا

 انتشار تصاویر و داستان های این رویداددر شبکه اجتماعی 31

 با آن مهمانی همه شما را به یاد می آورند. مهمانی ساالنه برای خانوده دندان پزشکی مطبتان 32

33 

آفرهای ویژه برای مناسبت های خاص با تعداد و مدت زمان 

 محدود

 معاینه جامع رایگان+ یک جرم گیری رایگانمثال یک 

 
34 

برای سفید کردن  OFF %50مثال یک معاینه جامع رایگان+

 دندان ها

 تخفیف روی درمان ... %30تا  10مثال  35 

 از نمونه کارهای موفق 36 
befor After ,….. 

 تصاویر جذاب از مطب )کلینیک( 37 
  

 

38 
مطب و چیزی که بیماران در مطب ویدیو از رویه های رایج 

 شما تجربه خواهند کرد
  

 

 اتفاق ها و رویدادهای روز و در جریان ایران و جهان 39
هدف: اطالع رسانی، نشان دادن حس انسان دوستی و هم نوع 

 دوستی 

 



 

 

40 
ایده پردازی استفاده از امکانات استوری: ایجاد سوال چهار 

 گزینه ای، نظرسنجی، تایمر و....

  

تقویت 

Personal 
Branding-   

یا ابعاد شخصی 

 سازی 

 محتوای آموزنده دندانپزشکی 41
  

 اخبار و داستان های دندانپزشکی 42 
  

 

43 
محتوای سرگرم کننده، خنده دار، هیجان انگیز، احساس 

 برانگیز
  

 

44 

آموزنده غیر دندانپزشکی، موضوعات عالقه مندی محتوای 

های عمومی،که به درد مخاطبانتان بخورد، حال آنها را بهتر 

 کند ....
  

 نظراتتان درباره محصوالت و سرویس های در بازار 45 
  

 

46 

سناریو نویسی و ساخت ویدیو کلیپ از زمان ها و موقعیت 

ما بهره می برند هایی که مردم از منافع خدمت دندانپزشکی ش

 و بیشتر خوشحالند.
  

 

 انجام یک فعالیت اجتماعی و پرزنت آن در شبکه اجتماعی 47
مثال کمک هزینه یک داشن آموز برای ورود به دانشکده 

 دندانپزشکی
تقویت 

Personal 



 

 

48 
برنامه حمایتی جامعه، خیریه، کودکان محروم، بیماران انجام 

 خاص
 به اشتراک گذاشتن داستان و محتوای آن با مردم

Branding-   

یا ابعاد شخصی 

 سازی 
 ایجاد کمپین  49

 2مثال(تشویق عادت های خوب مثل یادآوری بیماران برای 

 دقیقه مسواک زدن

 اینفلوئنسر مارکتینگ 50
  

51 
پیش بینی ها برای اتفاقاتی که سال مرور اتفاقات سال گذشته و 

 آینده در زمینه پیشرفته و توسعه کارتان خواهد افتاد. 
  

 

                                   

 آکادمی همراه دندانپزشک                                   
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