
Straumann® Lab Marketing Toolbox

Dê uma vantagem  
 competitiva ao seu  
  laboratório.

Impulsione a  
 sua competência.
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Straumann® Lab Marketing Toolbox.
Desenvolva a sua base de clientes, 

dando-lhes um bom motivo para falarem acerca de si.
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O seu laboratório assenta em compe-
tência, profissionalismo e num exce-
lente portefólio de serviços. Os médicos 
dentistas e os pacientes confiam nas 
suas competências.

Ajudamo-lo a potenciar essas compe-
tências para conquistar novos clientes 
e para conservar os que já tem.  

A Straumann® Lab Marketing Toolbox 
ajuda-o a divulgar os pontos fortes e 
a especialização do seu laboratório 
através de uma variedade de canais, de 
forma fácil e eficaz. Concebida para ser 
rapidamente aplicada, a Straumann® 
Lab Marketing Toolbox foi pensada 
para gerar o interesse que o seu labo-
ratório merece.
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A Lab Marketing Toolbox oferece as seguintes soluções para se adaptarem de forma precisa às suas 
necessidades:

Mais notoriedade  
   para o seu laboratório.

Crie campanhas personalizadas  
    de Marketing em vários canais.

PRESENÇA ONLINE MARCANTE

No mundo online actual, o Marketing começa 
frequentemente com o seu website. Ajudamo-lo 
a criar uma presença online dinâmica e rica, 
seja através do seu website ou das redes sociais. 
Mantenha o interesse dos seus clientes através de 
materiais visuais impactantes e de informações 
que reflictam os seus pontos fortes e competên-
cias principais.

BIBLIOTECA DE IMAGENS DE MARKETING 
PARA LABORATÓRIOS

Uma imagem vale por mil palavras. A nossa biblio-
teca de imagens é constituída por imagens que 
reflectem a sua competência profissional e que se 
dirigem à sua audiência-alvo. Com base nos nossos 
anos de experiência, criámos as melhores imagens 
para a visualização do seus serviços.

ENVIOS DE E-MAIL QUE TRABALHAM 
PARA SI

Mantenha os seus clientes actualizados acerca dos 
seus serviços e ofertas. Dê aos clientes um motivo 
para o contactarem. O nosso conjunto de modelos 
personalizáveis de banners e envio de e-mails 
permitem a promoção da especialização e serviços 
do seu laboratório, de forma rápida e fácil.

MELHORE OS SEUS MAILINGS

O contacto regular com os clientes e a captação de 
clientes novos, mantendo-os actualizados acerca 
do trabalho do seu laboratório, asseguram que 
os clientes conhecem sempre as suas principais 
competências e os serviços que presta. Tire partido 
deste estilo de contacto com os clientes, usando o 
nosso conjunto abrangente de modelos de mailing; 
são práticos e adaptáveis.

ACOMPANHE O FLUXO DE 
INFORMAÇÃO SOCIAL

O contacto directo e imediato faz das redes sociais 
uma força de mercado significativa. O nosso 
conjunto de episódios prontos a publicar nas redes 
sociais permite-lhe promover de forma fácil e eficaz 
o seu laboratório nos canais das redes sociais.

LIVRO ELECTRÓNICO: MARKETING ONLINE 
PARA LABORATÓRIOS DENTÁRIOS 

Este livro electrónico mostra-lhe os métodos e 
ferramentas mais recentes para os seus canais 
de Marketing online e offline. Concentre-se em 
combinar vários canais, de modo a chegar com êxito 
aos seus grupos-alvo. O livro electrónico dá-lhe uma 
perspectiva clara de uma gama de canais de comu-
nicação e explica-lhe como planear as suas campa-
nhas de Marketing.
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STRAUMANN® PATIENT PRO

As expectativas dos médicos dentistas em relação 
aos seus serviços estão muito ligadas às expec-
tativas dos pacientes em relação aos médicos 
dentistas. O Straumann® Patient Pro oferece uma 
solução de Marketing holística que reflecte a actual 
mudança de paradigma na comunicação com o 
paciente. O Straumann® Patient Pro fornece mate-
riais informativos para o paciente e ferramentas 
de Marketing prontas a usar online e também nos 
seus laboratórios.

CURSOS E CONSULTORIA DE MARKETING

Ajudamo-lo a aprender mais acerca do Marke-
ting online (website, redes sociais, Marketing por 
e-mail). Se precisar de apoio adicional no planea-
mento, realização ou manutenção da sua presença 
digital, podemos pô-lo em contacto com agências 
profissionais de Marketing online, que podem 
prestar os seus serviços a um preço especial para 
parceiros Straumann.
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PERSPECTIVA GERAL DA STRAUMANN® LAB MARKETING TOOLBOX:

Expanda a sua rede,
para aumentar a sua base de clientes.

Ferramentas Conteúdo

Livro electrónico  ѹ Livro electrónico de Marketing online

 ѹ 19 modelos de cartas e e-mails

 ѹ Conteúdos para websites

 ѹ 18 episódios para redes sociais e banners 
para e-mail

 ѹ 65 imagens de competências da 
biblioteca de imagens de Marketing para 
laboratórios

 ѹ 55 imagens de soluções da biblioteca de 
imagens de Marketing para laboratórios

Presença online marcante

Modelos de mailing

Envios de e-mail

Biblioteca de imagens de Marketing para 
laboratórios

Streaming para redes sociais

Straumann® Patient Pro Consultar a brochura Straumann® Patient Pro

Formação e consultoria de Marketing Consultar a brochura Straumann® Patient Pro
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O seu representante pessoal da Straumann terá todo o gosto em 
lhe fornecer mais informações e em o ajudar a fazer a escolha da 
combinação individual da Straumann® Lab Marketing Toolbox mais 
indicada para o seu caso.
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International Headquarters 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12 
CH-4002 Basel, Switzerland 
Phone +41 (0)61 965 11 11 
Fax +41 (0)61 965 11 01  
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2016. Todos os direitos reservados.
Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logótipos da Straumann® aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais 
registadas da Straumann Holding AG e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
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