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De seneste opgørelser fra Danske Regioner viser, at danskerne får lavet færre fyldninger (Tandlægebladet
nr. 8 2010). Men samtidig er der i samme periode foretaget næsten 60% flere paradontalbehandlinger.

Det er oppe i tiden, og intet tyder på, at det er en forbiflyvende døgnflue,
vi snart kan vinke farvel til. med facebook som bannerfører er danskerne
for alvor hoppet på Social Marketing-vognen, der strutter af nye online kommunikationsmuligheder. Hvilken betydning har det for danske
tandlægeklinikker

Det tyder på, at der er behov for øget fokus på hele mundens sundhed, herunder problemerne forbundet
med plak. Konsekvenserne af det manglende fokus på hele mundens sundhed kan ellers over tid betyde,
at vi vil se flere tilfælde af sygdomme i munden.

Reduktion af plakdannelse

RCT-studie: Gennemsnitlig* plakreduktion4

Et 6 måneders RCT-Studie viser, at komple-
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menterende skylning med LISTERINE® reducerer

8,9%5**
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plakdannelse mellem tænderne med yderligere
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47,7%6***

47,7%1 sammenlignet med tandbørstning og
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tandtråd alene.
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hvaD ER SocIaL MaRkETIng?

måske kender du ikke meget til social marketing, men der er alligevel en god
chance for, at du eller dine nærmeste allerede har fænomenet helt inde på livet. med
knapt 2,8 millioner brugere er Facebook
nemlig det mest populære sociale marketing-medie i danmark. facebooks store
popularitet hos private danskere gør det attraktivt for virksomheder at være til stede
på facebook og anvende det som markedsførings- og kommunikationskanal.
TWITTER og LInkEDIn

twitter er et andet fænomen inden for social marketing, som efterhånden er ved at
vinde fodfæste herhjemme. twitter bruges
primært til at kommunikere ultrakorte statusmeddelelser mellem brugerne – de såkaldte tweets. da man kun har 140 tegn til
rådighed i en meddelelse, gælder det her
om at være kort og præcis i sin kommunikation. et tredje eksempel er LinkedIn, som
har sin styrke inden for rekruttering og business-to-business markedsføring.
ER SocIaL MaRkETIng og
facEbook RELEvanT?

al den snak om online markedsføring og
social marketing kan være meget godt,
men er det overhovedet relevant for en
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tandlægeklinik, der sikkert har en travl hverdag i forvejen?
som udgangspunkt er svaret ja, da det
altid er tilrådeligt at have fingeren på pulsen, hvad markedsføring angår, når man
har egen virksomhed. hvad gør andre
tandlægeklinikker, hvordan ændrer patienterne adfærd, og hvad er tendensen
inden for markedsføring og kommunikation i branchen? herudover vil jeg mene,
at social marketing er oplagt at anvende
for nogle tandlægeklinikker, men ikke for
alle. det afhænger i høj grad af den enkelte klinik-ejers målsætning og ressourcer.
ønsker hun eller han at præsentere klinikken på en inspirerende måde med billeder
og video, give egne patienter mulighed for
at udtrykke deres mening og tilfredshed
over for andre eller eksempelvis at annoncere et åbent hus-arrangement på billig vis
til folk i lokalområdet, så er facebook en
oplagt mulighed.
har klinikken derimod ikke mulighed for
at tage flere patienter, lysten til at komme
i tættere dialog med egne patienter og nye
patientemner eller ganske enkelt ikke interne ressourcer til at håndtere vedligeholdelsen, ja så bør man se bort fra at anvende
social marketing som redskab i klinikkens
markedsføring.

hvaD ER PRISnIvEauET foR facEbook

har man tiden og interessen, kan man selv
klare de fleste ting selv i forbindelse med
oprettelsen af en facebook-side. er man
tillige kreativ og god til at formulere sig, kan
man også kaste sig ud i design og tekstforfatning af sidens indhold og eventuelle
facebook-annoncer. men nu er der jo ingen,
der har sagt, at dygtige tandlæger også skal
være mestre i at lave markedsføring, så
man kan naturligvis også vælge at betale
sig fra det. her starter priserne for en standard facebook-side ved kr. 2.500,- på vores
reklamebureau. så er klinikken på og klar til
at gøre brug af alle mulighederne over for
de knapt 2,8 millioner aktive danske Facebook-brugere.
RESSouRcER TIL
vEDLIgEhoLDELSEn PÅ facEbook

Kravene til klinikkens egen involvering hænger
sammen med ambitionsniveauet for klinikkens tilstedeværelse på facebook. det koster naturligvis tid - og dermed penge - at
have en medarbejder til at klare selve vedligeholdelsen. der er dog som udgangspunkt
tale om et yderst begrænset tidsforbrug,
med mindre klinikken har mange aktiviteter
kørende på facebook og er så heldig at få en
stor og aktiv fanskare, der stiller spørgsmål og
bidrager med kommentarer på klinikkens

0.50

Færre huller og sundere tandkød
Det er altså muligt at forbedre patienternes mund®

Børstning + kontrolvæske
Børstning + tandtråd + kontrolvæske
Børstning + tandtråd + EO-væske

0

Baseline+

3 måneder

6 måneder

sundhed yderligere. Og med den nye LISTERINE
TOOTH GUARD bibeholdes fokus på styrkelse
af emaljen2 samtidig med, at plakdannelsen og

*Justeret middelværdi før alle tidspunkter foruden baseline
+ Middelværdi ved baseline
**Statistisk signifikant forskel fra gruppen som kun børstede tænder P< 0.001
***Statistisk signifikant forskel fra gruppen som børstede tænder/anvendte
alle
deP<meddelelser
og
til en velfungerende
tandtråd
0.001

side. ønsker man
hjælpfor
til paradontose
vedligeholdelsen,
sig opdateret på
risikoen
reduceres.
kan man lave en aftale herom med os, så
tiltag, som klinikken kommer med. eksemklinikken i store træk slipper for denne del.
pelvis en konkurrence, et godt tilbud på en
behandling, ansættelsen af en ny medarannoncERIng PÅ facEbook
bejder eller en event på klinikken.
at man kan annoncere på facebook, er
det er selvfølgelig en god idé at skaffe
der nok mange, der ved. at det kan gøres
facebook-fans, men en endnu bedre idé at
endog særdeles målrettet er måske knap så
skaffe ”de rigtige fans”. det kan for eksemvelkendt. Man skyder med andre ord med
pel være dem, der bor i byen, hvor klinikskarpe skud og sparer dermed penge, da
ken ligger. sådanne fans er værdifulde, da
annoncerne afregnes efter antallet af kliks.
hver især er et oplagt patientemne, men de
Virkning
ønsker en århusiansk
klinik eksempelvis at
er også vigtige for klinikken, da de alle kan
annoncere for implantatbehandlinger
til ældele information - og dermed igangsætte
®
• LISTERINE TOOTH GUARD reducerer biofilmen
dre kvinder, giver det ingen mening at gøre
spredningen af klinikkens budskaber – i
og sikrer derved højt flouroptag på emaljen3.
det over for alle facebook-brugere. her kan
facebook-netværket. der er flere måder at
man målrette sin annoncering, så annoncen
skaffe ”de rigtige fans” på. For nylig fik vi
• De æteriske olier - Thymol, Menthol, Eukalyptol
eksempelvis kun vises til kvinder mellem 60
300 af slagsen på 14 dage til en af vores
og Metylsalicylat - er grundlaget for den
og 70 år i Århus.
tandlægeklinik-kunder.
bakteriehæmmende effekt og sammen med
Man bliver ”fan” ved at klikke ”synes
salivas peroxidase øges koncentrationen af
vÆRDIEn af facEbook-fanS ?
godt om” på klinikkens facebook-side.
5
bakteriehæmmende ioner .
en facebook-fan kan i store træk sidestilles
med en nyhedsbrevsmodtager, da de medMERE onLInE MaRkEDSfØRIng I 2012
delelser og opdateringer, der kommer fra
hjørnestenen i en tandlægekliniks marklinikken automatisk bliver sendt til klinikkedsføring er hjemmesiden. efter juleferien
kens fans. På den måde kan en fan holde
stiller jeg skarpt på de krav, danskerne stiller
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Ref. 1. Pan 2000. 2. Yu 2004. 3. Yu 2005. 4. Sharma 2004. 5. Sharma 2004.

hjemmeside for en
tandlægeklinik i dag. til indhold, design,
funktioner og brugervenlighed. Kan du ikke
vente til næste nummer af bladet, så er du
velkommen til at kontakte mig - ellers vil
jeg ønske dig en glædelig jul og en afslappende juleferie.

Nyhed
»social marketing
kan være meget
godt, men er
det overhovedet
relevant for en
tandlægeklinik?«
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