
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncepcja kampanii promocyjno-informacyjnej w Internecie na rynkach: Rosja, 
Ukraina, Norwegia, USA, ZEA, której celem będzie promocja Polski jako miejsca 
świadczenia usług prozdrowotnych w następujących obszarach produktowych: usługi 
medyczne, usługi uzdrowiskowe, spa & wellness, zgodnie z charakterystyką 
potrzeb/zainteresowań na danym rynku w ramach Branżowego Programu Promocji 
Usług Prozdrowotnych, realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną jako 
partnera  projektu  „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - 
Marka Polskiej Gospodarki- Brand”. 

 
 

Szczegółowy opis koncepcji 
 

UKRAINA  

 
 

obszar rodzaj usługi lokalizacja hasła  

Usługi 
medyczne 

onkologia, 
okulistyka, chirurgia 

specjalistyczna 
Warszawa, Lublin 

1. Innowacyjne terapie 
onkologiczne zwiększające szanse 

leczenia. Bieżący dostęp do 
aktualizowanych systemów 

diagnostycznych. 
2. Unikatowa, szybka diagnostyka 
okulistyczna za pomocą smart ona. 

3. Unikalne terapie 
otolaryngologiczne wykorzystujące 

najnowsze technologie. 

 

Uzdrowiska 

pobyty 
rehabilitacyjne z 

zakresu kardiologii, 
ortopedii. 

uzdrowiska z woj. 
małopolskiego oraz 

dolno ląskiego 

 .  o yty uzdrowiskowe dostępne 
dla osó  dializowanych. 

Zakwaterowanie i dializa w tym 
samym obiekcie. 

2. Unikalne wody termalne. 
3. Wyjątkowe gazy lecznicze o 
wła ciwo ciach terapeutycznych 

 

Wellness & 
spa 

hotele z luksusową 
o ertą. 

o iekty z woj. 
lu elskiego oraz 
 więtokrzyskiego. 

1. Nowoczesny basen leczniczy 
oczyszczany nanosre rem 

zapewniający  ezpiecze stwo 
zdrowia. 

 . Basen z najsilniejszą solanką 
siarczkową na  wiecie. 
3. Basen z  iałej glinki 

umożliwiający kąpiel całego ciała. 

 

 
 
Identyfikacja grup celowych 
 
Już ponad 22 miliony mieszka ców Ukrainy wyjeżdża co rok za granicę. Najwięcej, bo ponad 
6 milionów podróżuje do Rosji, natomiast Polska jest na drugim miejscu – do  olski wyjeżdża 
5 mln 700 tysięcy Ukrai ców. Na dalszych miejscach w kolejno ci są Mołdawia, Węgry i 
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Białoru . Natomiast jako destynacja wybierana z my lą  o wyjazdach w celach zdrowotnych 
jeste my dopiero na 5 miejscu. Pacjenci z Ukrainy w celach zdrowotnych wyjeżdżają 
najczę ciej do Rosji, następnie do Niemiec i Izraela.   
 
Oczekuje się wzrost około  0% pacjentów wyjeżdżających w celach zdrowotnych z Ukrainy -  
to  ardzo o iecujący region na przyszło ć. 
 
Opieka zdrowotna na Ukrainie nie spełnia standardów. System opieki zdrowotnej jest 
zaniedbany i istnieje skrajny niedo ór odpowiednich urządze , leków i wykwalifikowanych 
lekarzy. Dla klasowych i zamożnych pacjentów są prywatne kliniki, które są  inansowane 
poprzez płatno ci gotówkowe lub prywatne ubezpieczenie. Na Ukrainie prywatne 
ubezpieczenie jest dozwolone dopiero od  0 3 roku i nie  yło powszechnie kupowane od 
tego czasu. 
 
Konkurencja  
 
Niemcy, Izrael, Rosja 
Inne (mniejsza ilo ć pacjentów): Węgry, Litwa, Czechy 
 
Niemiecka medycyna na Ukrainie postrzegana jest jako najlepsza i pacjenci udają się tam 
głównie w celu leczenia onkologicznego, pediatrycznego, kardiologicznego, operacji 
ortopedycznych czy kardiochirurgicznych. 
Izrael okazuje się jako nieco ta sza destynacja niż Niemcy, również oceniony jest  ardzo 
wysoko, a personel w wyspecjalizowanych placówkach leczących pacjentów z Ukrainy mówi 
w języku ukrai skim.  
 
Węgry są krajem bardzo popularnym w ród pacjentów ukrai skich jako destynacja, je li 
chodzi o rehabilitacje. Na Węgry udają się pacjenci również celem leczenia 
dermatologicznego, ginekologicznego czy pulmonologicznego. Coraz większa popularno cią  
zaczyna się cieszyć Turcja. Jedną z zachęt jest  rak wymaganej wizy dla pacjentów z 
Ukrainy chcących udać się  do Turcji. 
Polska medycyna nie jest szeroko reklamowana na Ukrainie.  
 
 
Profil pacjenta  
 

 Wiek: 30-50 (46%), ponad 50 (40%),  

  łeć: ko ieta (58%), mężczyzna (42%)  

 Średnie wydatki: ponad  5 000 EUR (  %),  0 000-25,000 (36%), do 10 000 EUR 
(53%)  

 Koncentracja na operacjach szpitalnych 
o Operacje 60% 
o Kosmetyczne operacje 40% 

 
 
Komunikat  
 

 innowacje na rynku usług medycznych w  olsce niedostępne na Ukrainie 

 kadra i standard usług – na ocenę standardu i jako ci usług medycznych 
o erowanych na rynku polskim wpływa  akt przynależno ci  olski do Unii Europejskiej 
– implikuje to prze wiadczenie o wyższych standardach usług; ceniona jest także 
polska kadra, która legitymuje się  wyższymi kwali ikacjami i wiedzą,  

 odległo ć  – argument za możliwo cią  skorzystania z usług polskiego rynku 
medycznego 

 stosunek jako ci do ceny – polski rynek medyczny postrzegany jest jako 
konkurencyjny cenowo w porównaniu do rynku niemieckiego i izraelskiego, oraz 
poszukiwane najczę ciej np. drugie opinie dotyczące leczenia onkologicznego czy 
kardiologicznego są  ardziej osiągalne cenowo niż w Niemczech 
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Główna taktyka działania 
 
 ozyskiwanie testymoniali od zadowolonych pacjentów (co najmniej jeden na dwa tygodnie 
trwania kampanii). 
 
Najlepszą  ormą komunikacji  ędzie nagrywanie pacjentów, czyli zdo ywanie z 
poszczególnych o rodków medycznych testymoniali pacjentów, którzy już skorzystali z 
polskich usług medycznych i w języku ukrai skim wyrażą swoją opinię adresując wysoką 
jako ć usług medycznych, wykwali ikowaną kadrę i poprawę ich stanu zdrowia. 
 
Format nagrania oraz jego czas  ędzie każdorazowo odpowiednio dostosowany (powstaną 
co najmniej 3  ormaty  ilmów o różnym czasie trwania z jednego nagrania /testymonialu 
pacjenta) w taki sposó , a y móc wykorzystać go we wszystkich kanałach komunikacji/social 
mediach zaplanowanych w media planie. 
 
ROSJA   
 
 

 

obszar  rodzaj usługi  lokalizacja  hasła  

Usługi 
medyczne  

onkologia, rehabilitacja, 
chirurgia specjalistyczna.  

 da sk, Warszawa  

 .Innowacyjne terapie 
onkologiczne zwiększające 
szanse leczenia. Bieżący 
dostęp do aktualizowanych 
systemów diagnostycznych. 
2. kompleksowa i intensywna 

rehabilitacja z wykorzystaniem 
kom inezonów 

rehabilitacyjnych 
3.  aawansowane, autorskie 

metody leczenia choró  
genetycznych.  

Uzdrowiska  

Reha ilitacja układu 
krążenia i oddechowego, 

narządów ruchu, 
reha ilitacja układu 
neurologicznego.  

uzdrowiska z woj. 
kujawsko- 

pomorskiego oraz 
łódzkiego.  

 .Największa tężnia solankowa 
w Europie. 2. Bogate, unikalne 

wody geotermalne 
wszechstronnie 

wykorzystywane.  

Wellness & 
spa  

Duże hotele o erujące 
szeroki zakres usług 

z roz udowaną 
in rastrukturą wellness i 

spa, parki wodne, 
atrakcje dla dzieci  

o iekty z woj. 
podlaskiego, 

podkarpackiego oraz 
warmi sko- 

mazurskiego.  

 . ełna diagnostyka i 
rehabilitacja choroby 

Raynauda. 
 . Unikalna Bania Ruska z 
przepięknym widokiem.  

3.Unikalne japo skie  ento 
SPA w klimacie 

dekonstruktywizmu.  

 
Identyfikacja grup celowych 
 
Turystyka medyczna w wydaniu Rosjan odnotowała wzrost o 47% i ponad 70 000 
mieszka ców Rosji wyjeżdża rocznie w poszukiwaniu procedur medycznych za granicę, 
wydając na pomoc medyczną zagranicą około 1 mld U D (MED HOW  0 4). Rocznie około 
 00 000 Rosjan wyjeżdża dodatkowo w celach uzdrowiskowych lub spa & wellness. 
 
Licz a Rosjan wyjeżdżających do Polski w celach turystycznych to 15,8 mln rocznie. 
 ainteresowanie turystyką medyczną dotyczącą  olski jest stosunkowo małe, ale 
sukcesywnie ro nie. Cele zdrowotne przyjeżdżający Rosjanie wymieniają na 5. miejscu. 
 
Obwód kaliningradzki 
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Kluczową rolę w turystyce medycznej o wodu kaliningradzkiego odgrywał tzw. mały ruch 
graniczny. Pomimo zawieszenia małego ruchu granicznego nie odnotowano znacznych 
spadków przyjazdu Rosjan. W o wodzie kaliningradzkim możemy zao serwować  bardzo 
duże zainteresowanie turystyką medyczną .  olska jest na drugim miejscu po Litwie jako 
destynacja z wy oru, je li chodzi o za iegi medyczne.  ierwsze miejsce Litwa zawdzięcza 
personelowi medycznemu, który  iegle posługuje się językiem rosyjskim. Rosjanie wyrażają 
największe zainteresowanie sanatoriami, reha ilitacją i stomatologią . 
 
 
Konkurencja 
 
Najczę ciej Rosjanie w celach zdrowotnych udają się do Finlandii, Niemiec, Chin, Izraela i 
Turcji. W roku  0 4 Niemcy odnotowały ponad 12 000 pacjentów, natomiast w roku  0 5 
niemieckie szpitale zanotowały znaczny spadek przyjazdów Rosjan, po kryzysie i spadku 
warto ci ru la. 
 
Na jakie za iegi najczę ciej wyjeżdżają Rosjanie:  

 Węgry, Chiny i Japonia - stomatologia 

 Czechy - rehabilitacja  

 Polska – chirurgia, medycyna uzdrowiskowa 

 Niemcy- okulistyka, ortopedia, kardiologia, onkologia 

 Izrael - medycyna estetyczna, onkologia 

 Białoru - okulistyka  
 
W ocenie atrakcyjno ci krajów pod względem usług medycznych, najwięcej wskaza  mają  
Niemcy (62% wskaza  respondentów). Kierunki, w jakich udają się Rosjanie w celu nabycia 
usług medycznych są bardzo zróżnicowane. Wielokrotnie w wywiadach, także tych 
ilo ciowych, jako kraj docelowy wspominany  ył Izrael, w szczególno ci w kontek cie 
leczenia onkologicznego.  
 
 ostrzegane przewagi konkurencyjne poszczególnych krajów: Niemcy, jako kraj o wysoko 
wykwalifikowanej kadrze, a przede wszystkim aparaturze i wyposażeniu, które przewyższa w 
standardzie kraje Europy Środkowej i Wschodniej, oraz Litwa, Czechy i Polska – wybierane 
ze względu na odległo ć i nie tak wysokie ceny. 
 
W Internecie najwięcej in ormacji poszukujący rosyjskojęzyczni pacjenci mogą znaleźć o 
Turcji, Węgrzech i Izraelu. Kraje te komunikują się  ezpo rednio tworząc przekaz o 
atrakcyjnych cenach swoich usług wykazując nawet, że na Węgrzech jest ta sze leczenie 
stomatologiczne niż w Kaliningradzie (co nie jest zgodne z prawdą). Największym 
konkurentem dotyczącym Uzdrowisk są Czechy i ich Karlowe Vary, których reklama jest 
bardzo powszechna. Uzdrowiska czeskie przyjmują ponad  65 000 kuracjuszy z zagranicy. 
 acjenci z Rosji są na drugim miejscu po niemieckich pacjentach. Średni czas po ytu 
pacjenta z Rosji to 12 dni.  
 
Zachowania pacjenta 
 
Na podstawie ankiety  adającej zachowania rosyjskich pacjentów podawanej przez WPHI w 
Moskwie w roku 2015 możemy wyróżnić elementy ważne dla pacjenta rosyjskojezycznego: 

- Na  . miejscu zainteresowa  Rosjan przyjeżdżających do Polski jest robienie 
zakupów; 

- Bardzo ważne jest, a y o erta o rodka  yła przygotowana jako „all inclusive’ – 
transport, zapewnieniem kompleksowej opieki, z możliwo cią wypoczynku poza 
zabiegami medycznymi itp.; 

- Bardzo ważnym elementem jest to, a y personel mówił w języku rosyjskim; 

- Pacjenci rosyjskojęzyczni doceniają pełne o erty pakietowe połączone także z 
o ertą kulturalną, in ormacją o koncertach w danym mie cie itp.; 

- Rosjanie z Moskwy podają w ankiecie, że częstym ich wy orem je li chodzi o 
lokalizacje są góry; 
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Na rynku rosyjskojęzycznym naj ardziej popularną wyszukiwarką jest yandex.ru (ponad 60-
70% w ród internautów). Można przeanalizować tam dane zapyta  dotyczące turystyki 
medycznej w ród pacjentów rosyjskojęzycznych.   ostatnich danych opu likowanych przez 
 irmę RECOMED pozyskującą pacjentów do 800 klinik w 40 krajach na całym  wiecie z rynku 
rosyjskojęzycznego od ponad 8 lat można przeanalizować licz ę zapyta  do poszczególnych 
krajów. 

- Treatment in Israel; Clinics of Israel  36,1% 

- Treatment in Germany; Clinics of Germany z 55,2% 

- Treatment in Korea; Clinics of Korea 49,8% 

- Treatment in Switzerland; Clinics of Switzerland 263% 
 

Dodatkowo ze statystyk  irmy RECOMED wynika, że konwersja zapyta  od pacjentów 
rosyjskojęzycznych nie przekracza 5-7%.  acjenci nie poszukują leczenia, które jest 
dostępne w Rosji. Firma dostaje zapytania np. „ roszę o wizytę u lekarza zaangażowanego 
na  wiecie w  adania nad szczepionką na raka mózgu”. Rosjanie wykazują znaczny  rak 
zau ania do  rodowiska medycznego w swoim kraju i poszukują odpowiedzi na pytania, na 
które nie mogą liczyć w swoim kraju. Według danych RECOMED całkowite zapotrze owanie 
na leczenie za granicą znacznie w ród Rosjan spadło; szczególnie do miejsc, takich jak U A 
i Turcja, popyt tam niemal zaniknął z powodu kon liktów politycznych, które podają media.  

Dla o ywateli z europejskiej czę ci Rosji, naj ardziej popularne miejsca to Izrael (45% 
turystów medycznych z Federacji Rosyjskiej) i Niemcy (35%). Na trzecim miejscu, kiedy   yła 
Turcja. Dzisiaj po zestrzeleniu rosyjskiego wojskowego odrzutowca w dniu 28 listopada 2015 
roku, Władimir  utin podpisał "Dekret w sprawie  rodków w celu zapewnienia 
 ezpiecze stwa narodowego Federacji Rosyjskiej i ochrony o ywateli Federacji Rosyjskiej 
przeciwko karnym aktom sprzecznych z prawem i na zastosowanie specjalnych o ostrze  
gospodarczych wo ec Turcji".  o podpisaniu tego dekretu  iura podróży i organizatorzy 
turystyki musieli zawiesić sprzedaż dla rosyjskich o ywateli produktów, które zachęcają do 
podróży na terytorium Turcji. 

Mieszka cy dalekowschodniej czę ci Rosji wolą leczyć się w Korei, Chinach, Tajlandii i 
Japonii.   

 padek licz y zapyta  dotyczył najczę ciej leczenia IVF, porodu, stomatologii, chirurgii 
estetycznej i kontrolnych  ada  lekarskich. W wyniku kryzysu, Rosjanie zaczęli wyjeżdżać za 
granicę, głównie do leczenia skomplikowanych przypadków w chirurgii, onkologii i choró  
genetycznych. Również przeciętny rachunek za leczenie pacjenta rosyjskiego spadł o ok. 
dwa razy w stosunku do wydatków ponoszonych przed kryzysem. 

Na rynku rosyjskojęzycznym najważniejsze jest traktowanie każdego pacjenta indywidualnie i 
reagowanie na jego potrzeby każdorazowo prosząc o dokładny opis pro lemu i dostępną 
dokumentację medyczną. Firma Recomed nie sprzedaje gotowych pakietów.  a każdym 
razem, gdy pacjent wysyła dokumentacje lekarską, jest ona tłumaczona i wysyłana celem 
indywidualnej konsultacji i wyceny w wy ranym kraju. Firmy o erują również indywidualnie 
do rane loty i hotele. Jeżeli zachodzi potrze a  irmy po redniczące w usługach turystyki 
medycznej o erują swój własny transport lotniczy (pogotowie lotnicze). Dla Rosjan  ardzo 
ważne są rekomendacje innych pacjentów (ponad 37% miesięcznych sprzedaży  irmy 
Recomed wynikają z tak zwanego "kanału lojalno ciowego").  

Z deklaracji badanych w polskim  adaniu, przeprowadzonym przez po rednika turystyki 
medycznej wynika, że 64% poszukiwało in ormacji na temat usług medycznych  wiadczonych 
zagranica w Internecie. Niemal połowa  adanych u a rekomendacjom znajomych 
pozyskanym droga  „marketingu szeptanego” i w ten sposó  dowiadywała się  na temat 
medycznych usług zagranicznych. Co piąty  adany natomiast sięgał po prasę lu  pozyskiwał 
informacje w placówkach lu  o rodkach zdrowia. 
 
 rzekaz poszukiwany: porównanie rodzimego rynku medycznego oraz rynku polskiego w 
zakresie wy ranych aspektów jego  unkcjonowania, tj.: 

- kosztów leczenia (czyli cen),  

- dostępno ci (czyli czasu oczekiwania),  
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- kwalifikacji personelu medycznego, 

- wyposażenia i aparatury w placówkach medycznych, 

- oraz usług towarzyszących, w tym noclegów i opieki.  
 

W Polsce dzisiaj, przez pacjentów z Rosji, najwyżej oceniane są usługi towarzyszące 
(największy odsetek pozytywnych wskaza  w ankietach), w dalszej kolejno ci aparatura 
medyczna, kwalifikacje kadry i specjalistów, a następnie dostępno ć usług, czyli czas 
oczekiwania oraz cena i koszty leczenia. 
 
Aspekty, które przesądzają  o atrakcyjno ci wskazanych pa stw to wyposażenie, czyli sprzęt 
i aparatura specjalistyczna, zapewniająca wysoki standard usług medycznych i prawidłowo ć  
wykonywanych za iegów. Drugim cenionym przez badanych aspektem jest cena 
 wiadczonych usług, a następnie w kolejno ci wskaza  łatwo ć dojazdu, czyli  lisko ć kraju 
docelowego. 
 
 
Profil pacjenta 
 

 mieszka cy miejscowo ci liczących  00–500 tys. Mieszka ców, 

 wykształcenie wyższe, 

 pracujący w sektorze pu licznym. 
 
Rosjan leczących się za granicą podzielić można na trzy kategorie: 

 Pierwszych stanowią ci, którzy zasadniczo nie chcą  mieć  nic wspólnego z 
rosyjską służ ą zdrowia, ponieważ mogą so ie pozwolić na leczenie za 
granicą, 

 Druga kategoria to oso y zmęczone nieskuteczno cią rosyjskiego systemu 
opieki zdrowotnej, w tym złym traktowaniem przez personel medyczny, 

 Trzecią kategorię stanowią oso y, które nie maja innego wy oru i muszą 
leczyć  się poza granicami FR (np. trudne przypadki medyczne). 

 
Wyjazdy o wysokim stopniu prawdopodo ie stwa dotyczą następujących specjalizacji:  

 reha ilitacji oraz usług sanatoryjnych i uzdrowiskowych ( 3% skłonnych 
wyjechać w tym celu),  

 medycyny estetycznej (18% deklaracji o wysokim stopniu 
prawdopodo ie stwa wyjazdu),  

 stomatologii (15% potencjalnych pacjentów) i kardiologii (15% deklaracji 
wyjazdu z wysokim stopniem prawdopodo ie stwa). 

 
Bariery jakie Rosjanie wskazują mogące wpłynąć na decyzje o skorzystaniu z usług 
medycznych za granicą to: związana ze wzajemną komunikacją personelu medycznego i 
pacjenta  ariera językowa oraz kwestie  ormalne związane z leczeniem z usługą  wiadczoną  
poza granicami.  
 
 
Komunikat  
 

 odległo ć – postrzegają to jako argument za możliwo ć skorzystania z usług polskiego 
rynku medycznego, a je li chodzi o specjalistyczne leczenie, to – jak zauważają  
niektórzy  adani  (szczególnie z o wodu kaliningradzkiego) – usługi można nabyć   liżej 
niż  w stolicy Rosji, 

 kadra  i standard usług – na ocenę standardu i jako ci usług medycznych oferowanych 
na rynku polskim wpływa fakt przynależno ci Polski do Unii Europejskiej – implikuje to 
prze wiadczenie o wyższych standardach usług i spełnianiu pewnych norm, które mogą  
nie o owiązywać na obszarze Rosji; ceniona jest także polska kadra, która zdaniem 
badanych legitymuje się  wyższymi kwali ikacjami i wiedzą, 

 stosunek jako ci do ceny – polski rynek medyczny postrzegany jest jako konkurencyjny 
cenowo w porównaniu do zachodnich rynków medycznych, warunek  inansowy oraz 
 lisko ć – to oprócz jako ci usług znaczące dla  adanych kryteria wy oru usług 
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medycznych. 
 
W ocenie badanych pacjentów z Rosji przez polskiego po rednika na rynku turystyki 
medycznej  z polskiego rynku medycznego nie dociera dzisiaj żadna informacja i reklama 
usług medycznych o erowanych w  olsce. Cały ciężar pozyskiwania informacji leży po stronie 
potencjalnego pacjenta i wymusza na nim konieczno ć rozeznania rynku. Badani 
oczekiwali y raczej wyj cia z reklamą i in ormacją do nich, jako klientów. Widoczne są 
wyłącznie reklamy po ytów turystycznych i wycieczek, jednak żadna z  adanych osó  nie 
spotkała się z o ertą usług medycznych. Dostrzegalne są natomiast reklamy innych krajów, w 
tym Niemiec, Turcji i Czech. 
 łównym źródłem pozyskiwania informacji na temat zagranicznych usług medycznych jest 
Internet, jednak je li chodzi o ogólną informację skierowaną do pacjentów, konieczne jest 
zastosowanie wielotorowej strategii marketingowej o ejmującej prasę, telewizję, reklamę w 
 rodkach komunikacji i placówkach leczenia. Internet wykorzystywany jest do samodzielnego 
poszukiwania informacji lub jej weryfikacji, natomiast badani spodziewają się bardziej 
widocznej reklamy,  ezpo rednio docierającej do pacjentów, w miejscach ich codziennego 
pobytu, także za po rednictwem często używanych mediów. 
 
 
Główna taktyka działania 
 
Pozyskiwanie testymoniali od zadowolonych pacjentów (co najmniej jeden na dwa tygodnie 
trwania kampanii).  
 
KOMUNIKAT do pacjenta rosyjskojęzycznego w odróżnieniu od konkurencji.  
 owołując się na  adania jako ciowe należy uwzględnić w komunikacji do pacjentów 
rosyjskich: 

- wysoką jako ć usług, 
- usługi dodatkowe (zakupy, wypoczynek), 
- doskonały stosunek ceny- jako ci, 
-  rak  ariery językowej, 
- ułatwienia w kwestii  ormalnej przybycia do Polski. 

 
 
Najlepszą  ormą komunikacji  ędzie nagrywanie pacjentów, czyli zdo ywanie z 
poszczególnych o rodków medycznych testymoniali pacjentów, którzy już skorzystali z 
polskich usług medycznych i w języku rosyjskim wyrażą swoją opinię adresując  rak  arier 
językowych i znaczne korzy ci z usług dodatkowych (np. zakupów). 
 
Format nagrania  oraz jego czas  ędzie każdorazowo odpowiednio dostosowany (powstaną 
co najmniej 3  ormaty  ilmów o różnym czasie trwania z jednego nagrania /testymonialu 
pacjenta)  w taki sposó , a y móc wykorzystać go we wszystkich kanałach komunikacji/social 
mediach  zaplanowanych w media planie. 
 
NORWEGIA  
 

 

 

obszar rodzaj usługi lokalizacja hasła 

Usługi medyczne 
Usługi stomatologiczne, 

leczenie choró  
rzadkich. 

 da sk, Kraków 

1. Innowacyjny skaner 
zewnątrzustny doskonalący 

oraz upraszczający 
leczenie. 2. Komputerowe 

planowanie leczenia z 
wykorzystaniem 

najnowszego 
oprogramowania. 

3. Nowoczesny sprzęt 
leczenie  oreliozy metodą 

hipotermii. 
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Uzdrowiska Pobyty rehabilitacyjne 
uzdrowiska z woj. 
zachodniopomors 

 . Wysokiej jako ci 
 orowina,  ardzo aktywna, 
znakomicie utrzymująca 

ciepło. 
 . Bogate źródło 

samowypływającej solanki. 

Wellness & spa 
 a iegi relaksujące oraz 

upiększające 

obiekty z woj. 
pomorskiego oraz 
zachodniopomors 

kiego 

 . Naj ardziej zasolony 
 asen w  olsce.  . Kąpiel w 

piwie,  ogata w 
wysokowarto ciowe 
naturalne składniki. 

 
Identyfikacja grup celowych 
 
Licz a pacjentów w roku  0 4, która wyjechała na planowane leczenie za granicą i kwota 
przeznaczonej refundacji na zabiegi: 

 stomatologia – licz a pacjentów 674, wydana kwota re undacji 9 965 45  kr, 

 leki – licz a pacjentów u iegających się o re undację – 264, wydana kwota refundacji 
491 271 kr, 

 leczenie szpitalne - licz a pacjentów  07 , wydana kwota refundacji  447 918 kr, 

 fizjoterapia i rehabilitacja – licz a pacjentów 5850, wydana kwota re undacji  22 
974 556 kr. 

 
Największą grupą, która w latach  0  - 0 4 znacznie wzrosła, jest licz a pacjentów 
stomatologicznych i rehabilitacyjnych. 
 
Konkurencja  
 
Pacjenci  norwescy najczę ciej wyjeżdżali na planowe zabiegi w latach 2011-2014 do 
Hiszpanii i Węgier. Te kraje należy traktować jako największych konkurentów. Kliniki 
o erujące  izjoterapię w Hiszpanii i kliniki stomatologiczne na Węgrzech to  ezpo rednia 
konkurencja polskich usług prozdrowotnych.  
  
Licz a pacjentów wy ierających się na leczenie poza Norwegię systematycznie ro nie 
osiągając warto ciowo rynek ponad 35 milionów koron norweskich rocznie.  
Re undacja dla pacjentów norweskich za iegów zagranicznych: 
 

 2011- kr8 124 393,  

 2012- kr21 590 356,  

 2013- kr27 751 492,  

 2014-kr34 514 087.  
 
 
Licz a wniosków pacjentów u iegających się o re undację za iegów w roku  0 4  wg. 
krajów:  
 

a) Hiszpania 7802,  
b) Węgry 644, 
c) Niemcy 89, 
d) Szwecja 92. 

 
Hiszpania 
 
 po ród krajów wymienionych powyżej największe wzrosty w latach  0  - 0 4 uzyskała 
Hiszpania. 
 a iegi w Hiszpanii, które  yły najczę ciej re undowane przez Ministerstwo Zdrowia: 
 

a) Fizjoterapia – 6156, 
b) Medycyna ogólna – 891, 
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c) Stomatologia – 190. 
 
 
Szwecja i Niemcy  
 
Do Szwecji i Norwegii pacjenci udają się celem uzyskania ogólnej opieki lekarskiej - są to 
głownie ogólne operacje planowe, jak i wykup ta szych leków.  
 
Węgry 
 
Największym konkurentem  olski są Węgry. Zasadniczo wszystkie przypadki refundacji 
pacjentów norweskich wyjeżdżających na Węgry dotyczyły leczenia stomatologicznego 
osiągając w roku  0 4 -  6   przypadków. 
 
Na Węgrzech jest  600 klinik dentystycznych z czego ok. 500 przyjmuje pacjentów 
zagranicznych. Tworzą oni klastry klinik stomatologicznych specjalizujących się na rynku 
turystyki medycznej i promują się wspólnie na wy ranych rynkach- głównie Wielkiej Brytanii i 
Norwegii.  zacowany  udżet na kampanie internetowe to  0k Euro miesięcznie ( udżet 
uwzględnia kampanie internetowe jak i outdorowe np. bilboardy w londy skim metrze). 
Węgry otrzymują również wsparcie rządu węgierskiego wspierającego  ranżę turystyki 
medycznej. Na jej potrze y powstał węgierski hu  

 Marka – Dental Care Hungary 

  romowanie usługi pod jedną marką. 

 Hu  dentystyczny  ędący miejscem przepływu klientów do klinik.  

 System one-stop (ujednolicona, uproszczona procedura postępowania z pacjentami 
zagranicznymi). 

 Wprowadzanie systemu kontroli jako ci i akredytacji w  ranży. 

 Wspólne, zewnętrzne call center dla pacjentów i punkt in ormujący dla klinik. 

 Edukacja klinik w zakresie polityki ofertowej (nie dla konkurowania ceną).  
 
Profil pacjenta: 

-  przedsię iorcy (często związani biznesowo z regionem),  
- mało komunikatywni,  
- zdyscyplinowani, 
- zwracają uwagę na jako ć usług i standardy europejskie, 
- główna grupa wiekowa: 

o 18-30 oraz 70 i więcej 
o 60-proc. udział ko iet 

 
Komunikat  

 usługa concierge – indywidualne ustalanie planów leczenia podczas jednego po ytu 
możliwe kompleksowe leczenie stomatologiczne, 

 kadra  i standard usług – nowo ci niedostępne na rynku norweskim w dużej 
odległo ci od większych o rodków/miast,  

 odległo ć  – odległo ci  ardzo duże między miastami w Norwegii powodują, że 
pacjenci poruszają się najczę ciej wewnętrznymi lotami krajowymi, tanie loty do 
polskich miast nie różnią się znacznie długo cią  i czasem przelotu. 

 
Główna taktyka działania 
 
 ozyskiwanie testymoniali od zadowolonych pacjentów (co najmniej jeden na dwa tygodnie 
trwania kampanii). 
 
Najlepszą  ormą komunikacji  ędzie nagrywanie pacjentów, czyli zdo ywanie z 
poszczególnych o rodków medycznych testymoniali pacjentów, którzy już skorzystali z 
polskich usług medycznych i w języku norweskim opowiedzą i dadzą  wiadectwo 
kompleksowej o sługi,  ezpro lemowego leczenia i  ędą się chcieli podzielić e ektami np. 
„przed” i „po” skutecznym i estetycznym leczeniu stomatologicznym. 
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Format nagrania  oraz jego czas  ędzie każdorazowo odpowiednio dostosowany (powstaną 
co najmniej 3  ormaty  ilmów o różnym czasie trwania z jednego nagrania /testymonialu 
pacjenta)  w taki sposó , a y móc wykorzystać go we wszystkich kanałach komunikacji/social 
mediach  zaplanowanych w media planie. 
 
 
 
USA 
 
 

 

obszar rodzaj usługi lokalizacja hasła 

Usługi 
medyczne 

Neurochirurgia, 
ortopedia, okulistyka, 

rehabilitacja 
neurologiczna 

Warszawa, Kraków, 
Bielsko Biała 

1.Unikalna, zaawansowana 
endoskopowa metoda leczenia 

kręgosłupa. 
 . Mikroinwazyjna chirurgia 
zaćmy przez wszczepienie 

mikroimplantów. 
3. Jeden z niewielu w Europie 

certy ikowany o rodek 
rehabilitacji choroby 

Huntingtona. 

Uzdrowiska 
Pobyty rehabilitacyjne 

pooperacyjne, po 
zabiegach. 

uzdrowiska z woj. 
 ląskiego, małopolskiego 

oraz dolno ląskiego. 

 . Jedno z największych 
uzdrowisk w Europie, posiada 

jedno z najlepszych złóż 
solankowych. 

2. Unikatowy leczniczy klimat 
kopalnia soli. 

3.Unikatowe kąpiele  wierkowe 
naturalnie pozyskiwane. 

Wellness & 
spa 

Hotele z oryginalną 
o ertą. 

o iekty z woj. kujawsko- 
pomorskiego oraz 
dolno ląskiego. 

1.Unikatowe winne   A 
leczące winoterapią. 
 . Wyjątkowa łaźnia 

wykorzystująca do leczenia 
miód. 

 
 
Identyfikacja grup celowych 
 
 omimo, że  tany  jednoczone są liderem  wiatowego rynku turystyki medycznej 
przyjazdowej to od wielu lat ro nie w ród pacjentów ameryka skich turystyka medyczna 
wyjazdowa.  

Z badania (ponad 850 respondentów) przeprowadzonego przez Światowe Towarzystwo 
Turystyki Medycznej w roku  0   wynika, że pacjenci U A najczę ciej podróżują w celach: 

 

 Diagnostyka (45%), 

 Stomatologia (33%), 

 Onkologia (25%), 

 Ortopedia (20%), 

 Chirurgia plastyczna (20%), 

 Kardiologia (10%), 

 Bariatria (10%), 

 Inne (ginekologia, urologia) 10%. 

 

Najczęstszymi kierunkami wy ieranymi przez pacjentów ameryka skich są: 

 Ameryka Łacinska (55%), 
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 Europa Wschodnia (36%), 

  ołudniowa Azja (36%). 

 

 

Profil pacjenta 
 

Z badania przeprowadzonego przez Deloitte Center For Health Solution w roku 2011 wynika, 
że w ród potencjalnych pacjentów korzystających z turystyki medycznej możemy wyodrę nić 
charakterystyczne segmenty na podstawie ich zachowa , przekona  i potrze . 

1. Casual&Cautious – opisywany jako niezaangażowany, nie mający potrzeb 
poszukiwa , zorientowany na oszczędno ci (34% pacjentów) 

2. Content&Compliant – zadowoleni z dotychczasowej opieki medycznej i stosujący się 
do zalece  swojego oso istego lekarza i kliniki (  % pacjentów) 

3. Online&Onboard – zadowoleni z dotychczasowej opieki medycznej, ale poszukujący 
alternatywnych rozwiąza  i metod w internecie ( 7% pacjentów) 

4. Sick&Savvy – analizujący możliwe plany leczenia, u ezpieczenia i koszty leczenia, 
partnerujący z lekarzem w wyborze najlepszej i najbardziej kosztowoefektywnej 
metody leczenia( 4% pacjentów) 

5. Out&About – wy ierający alternatywne metody leczenia, poza regularnymi  cieżkami 
opieki medycznej (9% pacjentów) 

6. Shop&Save – poszukujący najlepszych rozwiąza  pod względem kosztowym i 
jako ciowym, szukający najlepszej warto ci w oferowanych metodach leczenia (4% 
pacjentów) 

 acjenci przyporządkowani do segmentów 3, 5 i 6 wydają się naj ardziej odpowiednią grupą 
targetową dla rynku turystyki medycznej i sumarycznie stanowią oni  9% wszystkich 
pacjentów.  

Najbardziej akceptowanymi przyczynami dla których skorzystają oni z możliwo ci w  turystyce 
medycznej dla tych pacjentów są: 

- Oszczędno ci, 

- lepsza jako ć opieki medycznej, 

- niedostępne metody leczenia, 

- nowoczesne metody leczenia, 

- krótszy czas oczekiwania, 

- lepsza jako ć o sługi. 

Pacjenci nieu ezpieczeni w  tanach  jednoczonych niejednokrotnie nie posiadają innego 
wy oru niż turystyka medyczna w przypadku np. potrzeby podjęcia się operacji 
kardiochirurgicznej czy ortopedycznej. Koszty takich procedur w  tanach  jednoczonych są 
największe na  wiecie i przekraczają niejednokrotnie  00 000 USD. 
 
Profil pacjenta 

- wiek 35-70 lat, 

- ponad 60% z nich to kobiety.  
 

Najczęstszymi kryteriami  ranymi pod uwagę przez pacjentów są (kolejno ć przypadkowa): 

o Akredytacja JCI, 
o Stabilna sytuacja ekonomiczno -polityczna kraju, 
o  najomo ć j. Angielskiego, 
o  rzyjazna dla amerykanów postawa kraju (np. sojusznicy),  
o Wykształcenie lekarzy (za granicą),  
o Do wiadczenie placówki w turystyce medycznej (koordynacja pacjenta), 
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o  najomo ć placówki przez po rednika polecającego, 
o Osiągane wyniki leczenia w placówce. 

 

 rzed decyzją o podróży/wizycie pacjenci najczę ciej wy ierają kontakt  ezpo redni poprzez 
skype lu  tele on z lekarzem, który jest wyznaczony do operacji. 
 
Estymacje mówią o ponad 9 milionach Amerykanów pochodzenia polskiego w ród Polonii. 
Bardzo popularne są polskie media, takie jak „Nasz Dziennik”, „ uper Express U A” czy 
„ olonia Today”. Największym skupiskiem Polonii są  Chicago oraz Nowy Jork czy New 
Jersey.  
 
Rozmieszczenie  olonii według stanów U A 

 Nowy Jork 1 007 597, 

 Illinois 979 781, 

 Michigan 900 446, 

 Pensylwania 880 890, 

 New Jersey 565 484, 

 Wisconsin 538 208. 
 
Komunikat  

 stosunek jako ci do ceny, 

 standardy o sługi pacjenta – przy liżenie doskonałej jako ci o sługi pacjenta, 

 kadra i standard usług - możliwo ci dokonywania skomplikowanych operacji 
medycznych za usługi niedostępne dla pacjenta  ez u ezpieczenia zdrowotnego w 
USA, 

 ukazanie oferty wellness i spa – przy liżenie walorów turystycznych i 
wypoczynkowych w oparciu o uzdrowiska, 

 podróż wypoczynkowa celem spotkania z daleką rodziną i krewnymi. 
 
Główna taktyka działania 
 
 ozyskiwanie testymoniali od zadowolonych pacjentów (co najmniej jeden/ miesiąc od 
polonijnego pacjenta i co najmniej jeden/miesiąc od pacjenta nie  ędącego  olonią 
ameryka ską). 
 
Najlepszą  ormą komunikacji  ędzie nagrywanie pacjentów, czyli zdo ywanie z 
poszczególnych o rodków i uzdrowisk testymoniali pacjentów, którzy już skorzystali z 
polskich usług medycznych  i uzdrowiskowych i w języku  angielskim opowiedzą i dadzą 
 wiadectwo kompleksowej o sługi i skutecznego leczenia w  olsce. 
 
Format nagrania  oraz jego czas  ędzie każdorazowo odpowiednio dostosowany (powstaną 
co najmniej 3  ormaty  ilmów o różnym czasie trwania z jednego nagrania /testymonialu 
pacjenta)  w taki sposó ,  a y móc wykorzystać go we wszystkich kanałach 
komunikacji/social mediach  zaplanowanych w media planie. 
 
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE  
 

 

obszar rodzaj usługi lokalizacja hasła 

Usługi 
medyczne 

ortopedia, bariatria, 
rehabilitacja, 

neurochirurgia 

Kielce, Kraków, 
Jelenia  óra. 

 . Nowatorskie metody reha ilitacji 
generujące prawidłowe wzorce 
motoryczne.  . Komputerowa 

nawigacja w implantacji endoprotez 
ograniczająca uciążliwe leczenie. 

3. Bezpieczne zabiegi 
laparoskopowe wykonywane w 

najnowszej technologii 
3D. 
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Uzdrowiska 
Pobyty 

rehabilitacyjne 
 

Uzdrowiska z woj. 
mazowieckiego oraz 

dolno ląskiego. 
 

 . Basen solanowy o wyjątkowych 
wła ciwo ciach kosmetycznych i 

leczniczych. 
2. Lecznictwo mineralne w 

osobliwym klimacie naturalnym. 
 

Wellness & 
spa 

Pobyty relaksacyjne, 
zabiegowe, 

kosmetyczne, 
regeneracyjne 

Obiekty z woj. 
pomorskiego, 

kujawsko- 
pomorskiego oraz 
mazowieckiego 

. Zabiegi z wykorzystaniem 
bursztynu. 

 . Wyjątkowy  ezchlorowy  asen z 
wodą ożywioną. 

3.  ierwsza w Europie reha ilitacja 
oparta o strukturalną pracę z 

ciałem. 

 
Identyfikacja grup celowych 
 
  czynników  ranych pod uwagę przy planowaniu podróży na czoło wysuwają się poczucie  
 ezpiecze stwa i przyjazno ć gospodarzy (45%). Następnie pogoda (ok.  3%), jako ć 
zakwaterowania (8%), wygodna podróż i możliwo ć odwiedzenia w miejscu docelowym 
rodziny lub znajomych (po 7%), a także walory krajo razowe i interesujące miasta (poniżej 
5%).  

 rzewagę konkurencyjną zdo ywają kraje i placówki o erujące halal (muzułma ską dietę) i 
sale modlitewne. W  EA ważne jest podkre lenie znaczenia rozróżnienia na o ywateli 
Emiratów (stali mieszka cy) oraz oso y prze ywające nie na stałe (pracujący w Emiratach). 
Ich preferencje wyjazdowe są odmienne: nie  ędący o ywatelami pracownicy leczą się w 
miejscowych szpitalach lub w krajach ojczystych.  tali mieszka cy często wy ierając się w 
podróż medyczną wyjeżdżają z całą rodziną.  

W tym ostatnim przypadku zwracają uwagę na klimat, jako ć noclegów i oczekują szerokiego 
zakresu usług – różnych dla poszczególnych uczestników: zakupy, rozrywki dla dzieci, 
imprezy kulturalne i nocne kluby.  

 odróżując w dużych grupach rodzinnych szukają odpowiedniego zakwaterowania – np. 
oczekują możliwo ci łączenia pokoi i udostępniania kuchni, a y samemu móc przygotowywać 
posiłki. Je li polu ią jakie  miejsce, są skłonni odwiedzać je wielokrotnie i często korzystać z 
tych samych za iegów (np. uzdrowiskowych). 

Profil pacjenta  

Wyróżniane segmenty to tzw. Rich & Creamy (  %): znaczne wydatki na oso ę, długi po yt. 
Duże wymagania co do luksusu i  ogactwa o erty.  

 otrze ują pomocy w organizacji wyjazdu (pakiety,  ądź odrę nie podróż, noclegi, usługi 
dodatkowe). Oczekują optymalnego zorganizowania wyjazdu do okre lonego kraju za 
okre loną kwotę. Bardzo często korzystają z  iura po redniczącego i sami nie wyszukują 
o erty. Najczęstszy kontakt przez B B.  

 zczegółowa lista kryteriów jakie musi spełniać pożądana destynacja: warunki lecznicze, 
jako ć usług, walory przyrodnicze, pogoda i  ezpiecze stwo.  

Drugim ważnym na tym rynku źródłem in ormacji jest  eed ack od klientów, którzy już byli  w 
danej destynacji i o rodku oraz  na miejscu sprawdzili, czy oferta jest wiarygodna. 

Internetowe rezerwacje podróży wzrosły w latach 2010 do 2014 o 30%, co odzwierciedla 
poważne zmiany w mentalno ci konsumentów. Oczekuje się, że w regionalnych agencjach 
podróży on-line warto ć rezerwacji  rutto w ciągu naj liższych dwóch lat powiększy się 
niemal dwukrotnie z 3,  miliardów do 5,4 miliardów dolarów.  naczenie Internetu na tle 
tradycyjnych kanałów rezerwacji podkre lano na ostatnim Arabian Travel Market 2018. 

Komunikat  
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 przyjazny kraj, walory przyrody, 

 standardy o sługi pacjenta – dostosowanie się do odmiennej kultury, 

 ukazanie oferty pakietowej i elastycznego podej cia kadry o rodków medycznych i 
uzdrowiskowych w przygotowywaniu pakietów reha ilitacyjnych. 

 
Główna taktyka działania 
 
 ozyskiwanie testymoniali od zadowolonych pacjentów (co najmniej jeden/ miesiąc od 
pacjentów ara skojęzycznych).  
 
Najlepszą  ormą komunikacji  ędzie nagrywanie pacjentów, czyli zdo ywanie z 
poszczególnych o rodków medycznych i uzdrowisk testymoniali pacjentów, którzy już 
skorzystali z polskich usług medycznych  i uzdrowiskowych i w języku  ara skim opowiedzą i 
dadzą  wiadectwo kompleksowej o sługi, przyjaznej atmos ery i skutecznego leczenia w 
Polsce. 
 
Format nagrania  oraz jego czas  ędzie każdorazowo odpowiednio dostosowany (powstaną 
co najmniej 3  ormaty  ilmów o różnym czasie trwania z jednego nagrania /testymonialu 
pacjenta)  w taki sposó , a y móc wykorzystać go we wszystkich kanałach komunikacji/social 
mediach  zaplanowanych w media planie. 
 
TYPOWE SCHEMATY ZACHOWANIA W GRUPACH DOCELOWYCH NA RYNKU 
TURYSTYKI MEDYCZNEJ OBEJMUJĄCE KRAJE ROSJA, UKRAINA, NORWEGIA, USA, 
ZEA. 

 roces dokonywania wy oru placówki i kraju trwa najczę ciej (66%)  rednio około 90 dni. 
Czas dokonywania wyboru i potrzebna ilo ć in ormacji do dokonania tego wy oru jest różny 
w zależno ci od wieku pacjenta, jego statusu socjalno – ekonomicznego, możliwo ci 
poznawczych czy wykształcenia. Młodzi pacjenci potrze ują znacznie więcej dogłę nych 
in ormacji niż pacjenci starsi.  roces podejmowania decyzji również jest dłuższy gdy pacjenci 
są lepiej wykształceni.  
Czas podejmowania decyzji przez pacjenta: 

 34% -   miesiąc, 

 32% - 3 miesiące, 

 23% - 6 miesięcy, 

 6% - w ciągu roku, 

 4% - powyżej jednego roku.  
 

Jeżeli pacjent nie podejmie decyzji w przeciągu 3 miesięcy jego szanse na podjęcie 
pozytywnej decyzji dotyczącej wyjazdu poza kraj spadają do  0%. 
Wszystkie 3 czynniki mające największy wpływ na decyzję: lokalizacja, cena i opinie innych 
pacjentów są dla każdego potencjalnego pacjenta łatwe do znalezienia. Tylko odpowiednie 
in ormacje i dopasowana komunikacja od placówek w danym kraju do potencjalnego pacjenta 
może ten proces podejmowania decyzji przyspieszyć. 
 
 
PRZEANALIZOWANIE I DOBÓR NARZĘDZI DIGITAL I NA TEJ PODSTAWIE 
OKREŚLENIE PROPORCJI ICH UŻYCIA 
 
 ałączony  udżet reklamowy został opracowany w oparciu o okre lenie konkretnych kanałów 
reklamowych, które tra iają do konkretnej grupy od iorców na konkretnym rynku promocji z 
precyzyjnym okre leniem  udżetu na realizację kampanii, kreację, opracowanie tre ci oraz 
emisję.  
 ałączony do opracowania  udżet w podziale miesięcznym opracowany został dla każdego z 
kanałów komunikacji, grup celowych i rynków w oparciu o założone wcze niej cele 
prezentując całkowity  udżetu dla kampanii. 
 
OPTYMALIZACJA BUDŻETU 
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Optymalizacja  udżetu reklamowego i analiza e ektywno ci kampanii to najważniejsze 
elementy realizacji strategii marketingowej, które powinny stanowić codzienną pracę agencji 
odpowiedzialnej za realizację kampanii. Mając to na uwadze w realizacji kampanii planowane 
są cotygodniowe optymalizacje  udżetów reklamowych i takie wykorzystanie  udżetów, a y 
co tydzie  zwiększać realizację zamierzonych celów.  
 
Narzędzia zaproponowane w planie marketingowym w okresie stycze  - maj 2019r. to: 
 

Narzędzie 
promocji 

Jak często 
analiza 

Narzędzia do 
analizy 

Co podlega 
analizie 

Jak przebiega 
analiza  

Landing 
page  

1 raz w każdym 
tygodniu 
realizacji 
kampanii 

Google Analytics, 
Senuto, Piwik  

Ilo ć wej ć na 
landing page 
każdego dnia 
trwania kampanii, 
analiza 
pozyskania ruchu, 
konwersja 
uzyskanego ruchu 
na pozyskanie 
nowe kontakty 
B2B i B2C, 
współczynnik 
odrzuce , ilo ć 
odsłon strony, 
ilo ć sesji, czas 
przebywania na 
stronie, ilo ć 
pozyskanego 
ruchu na 
konkretne zakładki 
strony  

 porządzanie 
zestawie  i 
wykresów 
analizujących 
pozyskany ruch 
na landing page 
i analizujących 
jacy 
użytkownicy 
tra iają na 
landing page 
(profil 
użytkownika)  

Kampania 
Adwords/ 
Bing/ 
Yandex  

1 raz w każdym 
tygodniu 
realizacji 
kampanii  

Google Analytics, 
Google Adwords, 
Bing Ads, Yandex 
Metrica 
 

Ilo ć wy wietle , 
ilo c kliknięć, 
CTR, 
współczynnik 
konwerjsi, ilo ć 
konwersji, rodzaj 
konwersji, koszt 
CPC, CPM, CPV, 
koszt konwersji, 
dane 
demograficzne, 
urządzenia, 
lokalizacje 

 porządzanie 
tabel i 
zestawie  ze 
wskaźnikami 
e ektywno ci 
kampanii, 
wykorzystania 
 udżetu 
reklamowego I 
porównaniem 
do 
poprzedniego 
okresu 
rozliczeniowego  

Reklama na 
kanale 
YouTube 

1 raz w każdym 
tygodniu 
realizacji 
kampanii 

Google Analytics, 
Google Adwords 

Wy wietlenia, 
obejrzenia, 
współczynnik 
o ejrze ,  r. C V, 
koszt 
wy wietlenia, dane 
demograficzne, 
urządzenia, 
lokalizacje 

 porządzanie 
tabel i 
zestawie  ze 
wskaźnikami 
e ektywno ci 
kampanii, 
wykorzystania 
 udżetu 
reklamowego I 
porównaniem 
do 
poprzedniego 
okresu 
rozliczeniowego 

Facebook  1 raz w każdym Menadżer reklam Wynik różnych  porządzanie 
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tygodniu 
realizacji 
kampanii 

Facebooka, 
Sotrender, 
Google Analytics 

 ormatów promocji 
i kampanii, które 
o eruje menadżer 
reklam 
Facebooka, czyli 
ilo ć wy wietle , 
zasięg kampanii, 
ilo ć kliknięć w 
reklamę, 
polubienie strony 
czy materiału 
reklamowego, 
ilo ć komentarzy i 
udostępnie , ilo ć 
wysłanych zapyta  
ofertowych 

tabel i 
zestawie  ze 
wskaźnikami 
e ektywno ci 
kampanii, 
wykorzystania 
 udżetu 
reklamowego I 
porównaniem 
do 
poprzedniego 
okresu 
rozliczeniowego 

Mailing  Analiza 
zaplanowana po 
każdej wysyłce  

Freshmail Analiza 
współczynników: 
zwrotów, 
dostarczalno ci, 
otwarcia 
wiadomo ci, CTR 
unikalny i 
nieunikalny 

 porządzanie 
tabel i 
zestawie  ze 
wskaźnikami 
efektywno ci 
wysyłki mailingu  

Instagram  1 raz w każdym 
tygodniu 
realizacji 
kampanii 

Menadżer reklam 
Facebooka, 
Sotrender 

Analiza ilo ć 
wy wietle  postów 
i materiałów video 
i live na kanale, 
ilo ć nowych 
o serwatorów, 
komentarzy i 
zapyta  poprzez 
profil  

Sporządzanie 
tabel i 
zestawie  ze 
wskaźnikami 
e ektywno ci 
kampanii, 
wykorzystania 
 udżetu 
reklamowego I 
porównaniem 
do 
poprzedniego 
okresu 
rozliczeniowego 

Linkedin  1 raz w każdym 
tygodniu 
realizacji 
kampanii 

Menadżer reklam 
Facebooka, 
Sotrender, 
Google Analytics 

Wynik działa  
organicznych i 
płatnych, czyli 
ilo ć pozyskanych 
kontaktów B B i 
ilo ć wy wietle  
wpisów na 
profilach 
firmowych  

 porządzanie 
tabel i 
zestawie  ze 
wskaźnikami 
e ektywno ci 
kampanii, 
wykorzystania 
 udżetu 
reklamowego I 
porównaniem 
do 
poprzedniego 
okresu 
rozliczeniowego 

 
PRZYGOTOWANIE MEDIA PLANU KAMPANII 
 
Opracowanie media planów w poszczególnych zakładkach załączonego pliku: 
 

- ROSJA – układ tygodniowy, 
- UKRAINA – układ tygodniowy, 
- NORWEGIA – układ tygodniowy, 
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- USA – układ tygodniowy, 
- ZEA - układ tygodniowy. 

 
 
 
 
 
 
Zaplanowanie landing page dla kampanii dla każdego z rynków  
 
Landing page w konkretnych wersjach językowych powinny zostać opracowane w oparciu o 
CM  Joomla v.3.8., w sza ie gra icznej odpowiadającej key visual witryny 
https://polska.travel/pl.  
Rekomendowane wersje językowe dla zaplanowanych landing page:  

 Rynek: Rosja – język rosyjski, 

 Rynek: Ukraina – język ukrai ski, 

 Rynek: Norwegia – język norweski, 

 Rynek: ZEA – język arabski, 

 Rynek: USA – język angielski. 

Landing page dla każdego z rynków ma  unkcjonować w strukturze drzewka istniejącej strony 
Polska.Travel pod adresami:  

 Rynek: Rosja – https://www.poland.travel/ru/meditsina 

 Rynek: Ukraina – https://www.poland.travel/ua/medytsyna 

 Rynek: Norwegia – https://www.poland.travel/no/medisin 

 Rynek: ZEA – https://www.poland.travel/en/uae/medicine 

 Rynek: USA – https://www.poland.travel/en/medicine 

 
Tre ci, które powinna zawierać każda z wersji językowych dedykowanych na konkretne rynku 
landing page: 

 O erta medyczna (opisane konkretne usługi medyczne, poziom o erowanych usług, 

zakres o erty medycznej, pakiety medyczne, które pozwolą w ramach jednego po ytu 

pacjenta od yć kompleksowe diagnostykę i leczenie w  olsce). 

 Historie pacjentów (w  ormie galerii zdjęć, video, opisów tekstowych, odno ników do 

kanałów społeczno ciowych, gdzie znaleźć można wpisy pacjentów zagranicznych, 

którzy skorzystali usług medycznych w polskich o rodkach). 

 Rekomendowany zespół medyczny (opis do wiadczenia zawodowego i kompetencji). 

  rzygotowanie do skorzystania z o erty medycznej w  olsce (jak zaplanować po yt w 

Polsce, sugestie dot. transportu, sugestie dot. zwiedzania regionu Polski, gdzie 

od ywa się leczenie). 

 Instrukcja w jaki sposó  skontaktować się z placówkami medycznymi i hotelami w 

Polsce.  

Budowa landing page 
   
Nawigowanie po konkretnych landing page na dedykowane rynki powinno od ywać się za 
pomocą prostego i jasnego menu górnego oraz menu w stopce, ale takiego które pozwala 
zawrzeć wszystkie powyższe tre ci. Na stronie powinny znajdować się liczne przyciski, w 
poszczególnych sekcjach tematycznych, z odpowiednim CallToAction, które  ędzie 
pozwalało na łatwe przeniesienie się do zakładki  ooking.com w stronie polska.travel 
(odpowiednia wersja językowa)i klarowane mierzenie skuteczno ci kampanii.  
Poruszanie po stronie  ędzie intuicyjne i takie, do którego użytkownicy są już przyzwyczajeni 
i które nie sprawia im pro lemów.  
 
Gdzie pozyskany ruch ma być kierowany? 
 

https://polska.travel/pl
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 apytania z każdego landing page powinny codziennie w okresie trwania kampanii  yć 
kierowane się do zakładki  ooking.com w stronie polska.travel (odpowiednia wersja 
językowa) 

 
REKOMENDACJA KPI ZWIĄZANEGO Z RUCHEM NA STRONIE KAMPANII (CAŁY 
OKRES TRWANIA KAMPANII)  
 

KPI Rosja Ukraina USA Norwegia ZEA 

KPI GŁÓWNE 

Czas przypadający na 
1 unikalnego 
użytkownika 
odwiedzającego 
polska.travel w 
odpowiedniej wersji 
językowej 

150 sekund 150 sekund 150 
sekund 

150 sekund 150 sekund 

Dziedziny medyczne, 
o które pytają 

potencjalni  pacjenci 

onkologia, 
chirurgia 

specjalistyczna, 
rehabilitacja 

kardiologiczna, 
rehabilitacja 

onkologiczna, 
medycyna 
estetyczna, 

leczenie 
stomatologiczne, 

welllnes&spa, 
ortopedia, 
leczenie 

uzdrowiskowe, 
neurologia 

onkologia, 
chirurgia 

specjalistyczna, 
rehabilitacja 

kardiologiczna, 
rehabilitacja 

onkologiczna, 
medycyna 
estetyczna, 

leczenie choró  
rzadkich, 

welllnes&spa, 
ortopedia, 
leczenie 

uzdrowiskowe, 
neurologia 

onkologia, 
chirurgia 

specjalistycz
na, 

rehabilitacja 
kardiologiczn

a, 
rehabilitacja 
onkologiczna
, medycyna 
estetyczna, 

leczenie 
stomatologic

zne, 
welllnes&spa
, ortopedia, 

leczenie 
uzdrowiskow
e, neurologia 

leczenie 
stomatologiczne, 
leczenie choró  

rzadkich, 

chirurgia, 
okulistyka, 
medycyna 
estetyczna, 
ortopedia, 
neurologia, 

rehabilitacja, 
za iegi relaksujące 
oraz upiększające. 

ortopedia, 
bariatria, 

rehabilitacja, 
neurochirurgia, 

neurologia, 
wellness&spa, 

pobyty 
relaksacyjne, 
zabiegowe, 

kosmetyczne, 
regeneracyjne, 

medycyna 
estetyczna, 

chirurgia 
plastyczna 

 

WARTOŚĆ KPI GŁÓWNEGO 

Ilo ć użytkowników 
(podlegająca 
optymalizacji) 

200 250 200 250 100 

KPI DODATKOWE 

Licz a użytkowników 
odwiedzających 

landing page 

60 000 70 000 50 000 40 0000 20 000 

Średni koszt kliknięcia 
w AdWords (search i 

display) 

 0 zł  0 zł    zł    zł  5 zł 

Liczba opinii i 
komentarzy 

umieszczonych przez 
klientów w różnych 

kanałach 
reklamowych 

500 500 700 400 400 

Średni koszt 
pozyskania 

użytkownika na 
landing page (różne 

formy reklamy) 

 5 zł  5 zł  0 zł  5 zł  0 zł 

   
 
USTALENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z KREACJĄ, PRAWAMI AUTORSKIMI ORAZ 
UTWORZENIEM LANDING PAGE’ÓW I ICH UAKTUALNIANIEM/OPTYMALIZACJĄ POD 
KĄTEM RUCHU I MAKSYMALIZACJI KPI. 
 
Nie więcej niż  5%  udżetu na kampanię reklamową powinno zostać przeznaczone na 
koszty związane z kreacją, prawami autorskimi, tworzeniem, uaktualnianiem, optymalizacją 
landing page’y.  
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OPRACOWANIE RAPORTOWANIA PRZEBIEGU, SKUTECZNOŚCI ORAZ EFEKTÓW 
KAMPANII 
 
Raportowanie każdego działania marketingowego  ędzie od ywać się w cyklu tygodniowym, 
ponieważ to zapewni wła ciwe dalsze dysponowanie  udżetem reklamowym, reagowanie na 
zmiany na rynku i testy, które działania reklamowe i komunikacyjne działają skuteczniej i 
e ektywniej, a y osiągać wskazane K I i cele kampanii.  
Raport z każdego tygodnia kampanii, na każdym z rynków,  ędzie prezentowany w  ormie  0 
slajdowej prezentacji, z ta elami i wykresami, które  ędą prezentowały realizację celów 
budowania marki Polski jako destynacji dla pacjentów z wskazanych rynków i K I opisanych 
powyżej.  
 
OKREŚLENIE W JAKI SPOSÓB BĘDZIE MIERZONA REALIZACJA ZAŁOŻONYCH 
CELÓW 
 
Częstotliwo ć dokonywania pomiaru realizacji założonych celów  ędzie mierzona w cyklu 
cotygodniowym w trakcie trwania całej kampanii tj. od stycznia do maja 2019r.  
Poniżej wymienione zostały narzędzia, które będą zamierzone cele mierzyć:  

1. Analiza ruchu unikalnych użytkowników z danych rynków po dedykowanym na 

konkretny rynek landing page (ilo ć odsłon, ilo ć sesji, ilo ć unikalnych 

użytkowników, czas trwania sesji użytkowników, analiza kanałów pozyskania ruchu 

na konkretną witrynę).  

2. Analiza ilo ci i jako ci wy wietle  in ormacji prasowych o usług medycznych i 

standardzie opieki medycznej w Polsce.  

3. Analiza ilo ci i jako ci wpisów i komentarzy pacjentów – turystów medycznych w 

kanałach społeczno ciowych, gdzie odnoszą się oni do usług medycznych 

oferowanych w Polsce.   

 
 
 

 
 


