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Marketing de consultórios:

os 4 Ps clássicos do marketing.

O Marketing em Odontologia pode ajudar nas ações que têm por
objetivo divulgar seus serviços e manter a relação com o paciente,
para que ele seja fidelizado e indique seu consultório para seus amigos
e familiares.
Grandes estudiosos do Marketing propuseram o “Mix de Marketing”,
que divide as estratégias para quatro grandes áreas que um
empreendedor deve se focar e investir seus recursos nelas para que
seus negócios tenham sucesso – é o chamado “4 Ps do marketing”.

Produto
No caso da Odontologia, o produto é o próprio tratamento
odontológico. Esse é um aspecto muito amplo, uma vez que envolve
tudo aquilo que precisa ser feito para que o tratamento entregue ao
cliente seja o melhor possível.
Aqui estão incluídos os cursos que o dentista pode fazer para
aprender novas habilidade e reciclar seu conhecimento, a compra de
equipamentos e materiais para a realização do tratamento, a forma
como esse tratamento será entregue e os diferenciais que deve ter
para se destacar no mercado.
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Preço
O preço do tratamento deve ser calculado com base nos cursos fixos
de seu consultório (como conta de água, luz, aluguel, salário dos
funcionários, impostos, etc) e custos variáveis. Outros aspectos que
devem ser levados em conta na hora de decidir o preço de um serviço
são: valor cobrado pelos concorrentes, a qualificação profissional,
o seu público alvo, valor de depreciação do seu equipamento.
Com base nesses valores, é calculada a hora-clínica, isto é, o valor
mínimo que cada hora de trabalho deve custar para que a atividade
seja financeiramente sustentável.

Promoção
A promoção se refere ao processo de divulgação do seu consultório.
No caso da área da saúde, o principal meio de divulgação dos serviços
é o boca a boca, ou seja, os pacientes que se sentem satisfeitos
com a sua experiência vão recomendar o seu consultório para os
amigos e familiares. Além disso, são importantes também as ações de
divulgação on-line e off-line.
Atualmente, um site na internet funciona como uma extensão do seu
consultório, onde as pessoas podem consultar informações, obter o
telefone ou um meio de entrar em contato, além de apresentar seu
consultório para quem ainda não o conhece.

Praça
O termo vem do inglês place e significa lugar.
Aqui devem ser pensadas estratégias para melhorar a experiência
de compra de seu cliente. Essa experiência pode ser positivamente
impactada pelo bom atendimento da equipe, facilidade de acesso
ao estabelecimento (por exemplo, estacionamento), atendimento
no horário combinado, entre outros exemplos. Fatores do ambiente
também contribuem para melhorar a experiência de compra do
seu paciente, portanto, é importante recebê-lo em ambientes
aconchegantes, sem barulhos e com aroma agradável.
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