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E-book com dicas
de brindes e de como
eles podem te
ajudar a reforçar a
sua marca pessoal.
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Como os brindes podem te
ajudar com o marketing?
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brindes?
Vale a pena comprar online?

Quem
sou
eu...
Vamos nos conhecer?
Meu nome é Rebeca Devides, sou
Especialista, Mestre e Doutora em
Odontopediatria! Atender crianças
sempre foi a minha maior paixão.
Ao longo dos anos atendendo em
consultório particular e utilizando
diariamente a técnica do Reforço
Positivo, senti dificuldade para
encontrar brindes e papelaria
especializada para Odontologia.
Foi aí que surgiu a Doctorfun!!!

Você

Sabia?
A Doctofun vai completar 4 anos, e
antes de ser Doctorfun éramos a
Odontofun? Isso mesmo, pois
nossos produtos eram
direcionados somente para
Dentistas. Com a inclusão
de itens para outras áreas,
a Odontofun cresceu
e virou a Doctorfun!!!
Agora, além dos dentistas;
médicos, fonoaudiólogos,
psicólogos, nutricionistas
e psicopedagogos também
possuem opções legais
para presentear seus
pequenos pacientes!

Reforço Positivo
O que é reforço positivo?
O reforço positivo é uma técnica de manejo do
paciente, muito usada por Odontopediatras ou
Dentistas que atendem crianças. Esta técnica
consiste em reforçar de maneira positiva o
comportamento da criança durante o atendimento.
Como fazer isso?
A técnica tem início logo na entrada do pequeno
paciente dentro da sala, com o acolhimento e
maneira de abordar a criança de forma que
qualquer comportamento positivo deve ser exaltado
e elogiado!
Durante o atendimento, qualquer avanço no
comportamento deve ser parabenizado... sem
exageros, mas levando em consideração que mesmo
um avanço que pareça pequeno para o profissional,
pode ser grande para o paciente!
Se naquela consulta o objetivo não foi exatamente
alcançado, mas a criança se esforçou para
coloborar, esse comportamento deve ser
recompensado...

Além dos elogios e da
maneira se comunicar com o
paciente, a entrega de
algum BRINDE ao final da
consulta também faz parte
da técnica do Reforço
Positivo!
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Quem atende crianças sabe que o recebimento do
BRINDE é o ponto alto da consulta. Não existe
criança que não goste ou que não espere por esse
momento!
O que nós não percebemos é que os brindes podem
sim nos ajudar a reforçar o nosso Marketing!
Mas como???
Nós, que lidamos com a saúde, somos prestadores
de serviço, ou seja, o que vendemos vai muito além
de um produto... vendemos uma experiência.
O paciente, por mais que saiba da nossa
competência e capacidade, só retornará ou levará
seu filho(a) novamente se a EXPERIÊNCIA que ele (ou
a criança) teve foi boa ou ótima!
A criança que recebe um
brinde legal e de qualidade
ao final de cada consulta sai
feliz e isso contribui MUITO
para o grau de experiência
que ela vivenciou!
Ver o filho(a) feliz deixa
qualquer pai ou mãe feliz
também... e assim cria-se um
círculo de confiança:
profissional - paciente - pais

Se você ainda não conseguiu visualizar
como isso pode impactar sua percepção
de marca, vamos tentar enxergar desta
outra perspectiva:
Quando um paciente sai do seu consultório
com um adesivo de incentivo colado na
camiseta, com um balão ou Diploma, ele está
indiretamente divulgando sua marca.
Muitas vezes as crianças nem tiram o adesivo
ou a tatuagem temporária que ganharam no
mesmo dia... vão à escola, na casa de outras
pessoas e acabam fazendo a propaganda de
onde ganharam os brindes!
Os Diplomas ajudam a compor uma foto legal
para postar na sua mídia social, além de ser
uma forma do pai ou mãe que não foi junto
na consulta, fazer parte daquele momento, já
que irão mostrar para os familiares a "prova"
do bom comportamento.
As fotos mais coloridas com os diplomas,
brindes e etc irão ilustrar as mídias sociais e
serão compartilhadas pelos pais dos
pequenos!!
Nos dias de hoje não podemos deixar de
pensar no poder das redes sociais para o
marketing do profissional da saúde!

Viu só? Como não é um simples brinde???
Nós da Doctorfun costumamos dizer que nossas caixas
de brindes são estoques de SORRISOS!
Eles são parte do Reforço Positivo, nos ajudam
complementando ações de marketing e ainda
nos rendem os melhores sorrisos ao final de cada
consulta... Legal, né?

Investimento
Quando devo investir em brindes?

Não existe um valor certo para ser
investido em brindes, o correto é
o profissional destinar uma certa
quantia mensal de acordo com
os seus rendimentos.
Para que a aquisição dos brindes
não pese no final do mês é importante
que o profissional coloque o gasto com
os brindes na conta da hora clínica, ou
acrescente uma quantia extra em
cada procedimento, justamente para
pagar os gastos com esses produtos.
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Compra online
Vale a pena comprar brindes online?

SIM
A resposta é
sim... mesmo
pagando o frete!

Apesar de parecer pesar no valor total na hora
de fechar uma compra de brindes online, o frete
se formos analisar não é caro. Pense neste
aspecto: o que temos de mais valioso e que mais
impacta no cálculo da nossa hora clínica é o
nosso tempo. A conta que temos que fazer para
avaliar se vale a pena ou não pagar um frete é:
quanto tempo vou demorar para sair da minha
clínica e ir procurar brindes?
Vale a pena deixar de atender um paciente no
dia para ir até uma loja procurar brindes?

Analisando desta forma você vai perceber que o
valor que você está deixando de ganhar se
ausentando do seu local de trabalho para fazer
compras de brindes é MUITO maior do que o
frete que eventualmente você irá pagar.
Isso SE você pagar frete, pois durante o ano
fazemos diversas promoções e acima de um
determinado valor o cliente tem frete grátis.
A compra online tem a vantagem de poder ser
feita em qualquer lugar a qualquer hora do dia e
da noite... e isso para nós que temos tempo
contado e valioso não tem preço!

Pensando justamente
no tempo e em como
podemos agilizar a sua
experiência de compra
hoje a Doctorfun tem a
opção do check out rápido
e também inciamos a venda
de caixas de brindes prontas,
com itens já escolhidos.
Tudo para que você possa
comprar com poucos cliques
e bem rápido!

FunBox
155 brindes para você comprar com um clique!
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