
Как да спечелим 
лекарите в 
дигитална среда? 
Анализ на поведението на 
медицинските специалисти, 
базиран на реални интеракции в  
CredoWeb



Четири ключови въпроса:

Дигитални ли са лекарите в България?

Как да достигнем дигитално до лекарите?

От какво се интересуват лекарите в дигиталната среда?

3 съвета за успешен дигитален маркетинг
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Дигитални ли са 
лекарите в България?



Българският лекар е дигитален!!!

8 973
дигитални 

лекари*

4 270
дигитални 

лекари*

*Активност на уникални лекари в credoweb.bg, измерена от Google Analytics

през 
последните     
12 месеца

месечно



Кои са най-дигиталните специалности?

Онколози75%

Педиатри51%

Оториноларинголози44%

Психиатри37%

Кожни и 
венерически 
болести

65%

Акушер-гинеколози48%

Кардио42%

Хирурзи36%

Ендокринолози61%

Невролози44%

Уролози40%

ОПЛ33%

*Активност на уникални лекари в credoweb.bg, измерена от Google Analytics, съпоставена с броя специалисти в България според НСИ 



Лекарите в 6-те най-големи града са най-дигитални

София-
град

42.51%

Пловдив
41.98%

Варна
33.74%

Бургас
44.76%

Стара 
Загора
39.13%

Плевен
37.49%

Други
27.68%

*Активност на уникални лекари в credoweb.bg, измерена от Google Analytics, съпоставена с броя специалисти по области в България според НСИ 



Как да достигнем 
дигитално до лекарите?



Нюзлетърите с таргетирано съдържание 
предизвикват най-голям интерес

21% Съдържание за конкретна 
специалност*

15% Обзорни новини до група 
от специалности*

*Данни за среден rate на нюзлетъри, изпращани до лекари, регистрирани в credoweb.bg, по информация от Mailchimp кампании



Специалности с най-висок висока ангажираност 
към нюзлетъри

Фармацевти

32%

open rate

Акушер-
гинеколози

29%

open rate

Онколози

29%

open rate

*Данни за най-висок open rate на нюзлетъри, таргетирани само към лекари от специалността, по информация от Mailchimp кампании



От какво се интересуват 
лекарите?



Какво търсят лекарите?

13%

14%

15%

15%

17%

26%

31%

48%

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Others

Messaging system

Business pages

Search

E-learning

Dashboard

Profiles (doctors/experts)

Discussions

Publications

Кои функционалности използват лекарите?

Интерактивност

В удобно за тях 
време

Участие на KOL

*Данни за % от лекарите, регистрирани в CredoWeb, ползвали поне веднъж даден модул, по информация от Google Analytics



Виртуални събития



Виртуалните събития се налагат като формат

2017 г.

21

Брой проведени виртуални събития:

2018 г.

49

Q1 - 2019 г.

14
Планирани

76

* Брой вирутални събития / дискусии, организирани за лекари през credoweb.bg



Задават въпроси, споделят опит, в контакт са с KOL

17 990
Присъединявания 

към дискусия

3 881
лекари, 

участвали в поне 
1 дискусия

* Данни от виртуални събития / дискусии, организирани за лекари през credoweb.bg за 2018



Лекарите посещават виртуално събитие средно 3,2 пъти
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втора 

покана

* Данни за лекарски трафик във виртуално събитие / дискусии в credoweb.bg, организирано от компания, по дни в рамките на един месец, анонимизирани данни от Google Analytics



Препоръки за по-атрактивни виртуални събития:

• Изпращайте поканите за виртуални събития от името 
на модератора

• Първо поканете активни лекари, които да зададат 
въпроси в ранната фаза на събитието, след това 
поканете останалите лекари

• Изпращайте междинни и финални обобщения с най-
интересните цитати от дискусията

Покана

Активни 
лекари

Обобщения



e-Learning



Висок интерес към продължаващо медицинско 
обучение

1 322

1 530

Лекари, 
достъпили обучителния 

модул за периода

Взети сертификати

* Данни за лекарски трафик в e-learning модула в credoweb.bg, анонимизирани данни от Google Analytics



Case Study: Фирмено обучение

555 4

30%

Лекари, 
достъпили обучение

Посещения средно на всяко 
обучение от лекар 

От лекарите взимат сертификат

* Данни за лекарски трафик в e-learning в credoweb.bg, организиран от компания, анонимизирани данни от Google Analytics



Препоръки за по-атрактивни обучения

• Разделяйте обученията на глави с продължителност до 
7 мин. за удобство на лекаря

• Изпращайте тийзър видео с KOL, представящо проекта

• Имплементирайте визуални слайдове

• Фокусирайте обученията около практически теми и 
пациентски случаи, а не около „суха“ теория

5 – 7 мин.

Интерактивни 
видеа

Практически



Съдържание



Какво четат лекарите?

Онколози – с най-голям дял на 
обществените теми – GDPR, масово 
участие в различни проекти на 
CredoWeb

ОПЛ – интересуват се от здравно-
политически теми, практически 
съвети, ориентирани към 
пациентите

Кардиолози – интересуват се както от 
здравно-политически теми, така и от 
специализирани, свързани с 
лечение, нови методи

Акушер-гинеколози – четат 
специализирани публикации, 
свързани с конференции и новости в 
специалността

Ендокринолози – с най-голям дял са 
специализираните публикации, 
свързани с терапии и лекарствени 
средства

Невролози – четат както новости в 
специалността, така и здравно-
политически



Лекарите са активни, ако има съдържание

0

100

200

300

400

500

600

700

800

4,2018 5,2018 6,2018 7,2018 8,2018 9,2018 10,2018 11,2018 12,2018 1,2019 2,2019 3,2019

П
о

с
е

щ
е

н
и

я
 н

а
 к

а
р

д
и

о
л

о
з

и

Месец

Серия от специализирани 
статии, комбинирани с проект, 

към кардиолози

Периодично публикувани 
статии

* Данни за лекарски специалност кардиология в credoweb.bg, данни от Google Analytics



Препоръки за по-атрактивно съдържание

• Лекарите четат съдържание, създадено специфично за 
тяхната специалност! Общо формулираните теми 
предизвикват малък интерес.

• Лекарите са привлечени от съдържанието, създавайте 
и публикувайте съдържание, не чакайте лекарите 
първо да се присъединят!!!

• Публикувайте съдържанието онлайн и го споделяйте 
чрез таргетирани нюзлетъри!

Таргетирано

Content is king

Дистрибуция



THANK YOU 
For your attention

Download our app:


