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 Reklámok a pharma szektorban  Hamis gyógyszerek árusítása,  
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850  MEGNyITó Az IIR és  
A NAP ModERáToRA RészéRől
a nap moderátora: Nagy ákos, pr igazgató, 
VM kommunikációs iroda 

900  dIGITálIs MARKETING és 
EszKözHAszNálAT  
A GyóGyszERIPARbAN
előadó: Kertész balázs, innovációs és  
ügyvezető igazgató, szinapszis piackutató  
és tanácsadó kft. 
 Mely eszközök használata elterjedt manapság a gyógy-

szeriparban?
 Mik az eszközhasználat tanulságai, tapasztalatai?
 Milyen változások figyelhetők meg az eszközhaszná-

latban az elmúlt évekhez képest?
 Multi chanel aktivitás a gyógyszeriparban – innovatív 

platformok
 Orvosok hozzáállása a digitális eszközök használatá-

hoz – hogyan tartsanak lépést a fejlődéssel?
 Mennyire felkészültek erre az orvosok? Mik az igénye-

ik, aggályaik?
 Hogyan kommunikálják a digitális eszközök haszná-

latát a gyógyszeripari cégek az orvosok felé?
 Applikációk, online felületek az utókövetés érdekében 

– van ezeknek jövője a betegek és az orvosok szem-
szögéből?

 A változó paradigma: telemetria – okos órák és egyéb 
intelligens eszközök – az állandó orvos-beteg kapcso-
lat marketing jelentősége

1030  KávészüNET

1100  MAGyARoRszáG  
EGészséGTudATossáGA –  
éRTéKTEREMTés A MARKETING 
sEGíTséGévEl
előadó: felkérés alatt  

 Hogyan lehetne növelni a magyarok egészségtudatos-
ságát? Mitől függ a Health Literacy?

 Mely eszközökkel próbálkoztak az elmúlt években a 
marketing szakemberek az egyes vállalatoknál? Mik 
az eredmények, tapasztalatok?

 Túl sok téves információ terjed az interneten (közös-
ségi oldalak, blogok, fals cikkek stb.) – az orvos felé 
viszont egyre kisebb a bizalom – hogyan segíthet ezen 
a marketing?

 Orvos-gyógyszerész kooperáció hanyatlása és növek-
vő verseny a patikák között – milyen hatással vannak 
ezek a tényezők a páciensek elérésére?

 Egészségtudatosságra nevelés előtt jöhet a kapcso-
latrendszer javítása! De hogyan?

 Üzleti modellváltás buktatói – hogyan jut el az érték-
teremtés a beteghez?

 Prevención a hangsúly – kulcs a marketing kezében
 Könnyebb lehetne, hogyha tudatos vásárlókból kellene 

egészségtudatos embereket formálni?

1200  EbédszüNET

1300  REKláMoK  
A PHARMA szEKToRbAN
előadó: steigervald Krisztián, ügyvezető  
igazgató, emocionális Marketing kft. 
 Öndiagnosztika problematikája – hogyan segíthet ezen 

a marketing? Amíg a szabályozás lyukakat hagy, van 
erre tényleges megoldás?

 Reklám kontra téma megismertetése a páciensek-
kel – a direkt marketing még mindig hatékonyabb, de 
hosszú távon mit érünk el vele?

 Tévképzetet kelthetnek-e azok a reklámok, amelyek 
túl egyszerű és gyors gyógyulást kínálnak?

 Mely reklámok működnek hatékonyan? Melyek érik el 
a kívánt hatás ellenkezőjét?

 Az OTC gyógyszerállomány nagyjából az 1/10-e a tel-
jes gyógyszerforgalomnak, mégis ezekkel van minden 
reklám blokk – mi lesz a vényköteles gyógyszerekről, 
kezelésekről, terápiákról szóló tájékoztatókkal?

 GoogleAdwords, Programmatic és natív kihívások – a 
kisebb vállalatok lehetősége, vagy a kóklerek játszó-
tere? Veszély, vagy lehetőség?

1430  KávészüNET

1500  HATósáGI és szAbályozó 
szERvEK HATásA  
A GyóGyszERMARKETINGRE – 
EGy GyAKoRló MARKETINGEs 
szEMévEl
előadó: felkérés alatt  

 Új funkciók, új osztályok, új rendszer
 Hatósági oldal bemutatása marketinges szemmel – az 

egészségügy jelene és jövője
 Kórházi ellátás átalakulása – hol tartanak az engedé-

lyezések?
 Milyen hatással van ez a marketing szakemberekre?
 Milyen új feladatkörökkel bővül a marketing tevékeny-

ség? Milyen új kihívásokkal kell szembenézniük a mar-
keting szakembereknek?

1630  Az Első NAP véGE

pharma marketing

www.iir-hungary.hu conference@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301
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820  REGIszTRácIó

850  MEGNyITó Az IIR és  
A NAP ModERáToRA RészéRől
a nap moderátora: Nagy ákos, pr igazgató, 
VM kommunikációs iroda 

900  HAMIs GyóGyszEREK  
áRusíTásA, INTERNETEs  
vásáRlás –  
Rossz KoMMuNIKácIó?
előadó: felkérés alatt  

 Hogyan kommunikálja a marketing a hamis gyógyszerek 
árusításának veszélyeit? Hatásos a figyelemfelkeltés?

 A táplálék kiegészítő nem gyógyszer – mindenki tudja 
ezt? Mi a „gyógyszer”, mint fogalom köznyelvi jelenté-
se? A közgondolkodást kell alakítani, vagy a szakértői 
attitűdöt?

 Elég sok gyógyszernek gyógyszerhatást tulajdonítanak 
– milyen eszközei vannak ez ellen a marketingnek?

 Internetes vásárlás – rövidtávon pénzkidobás, hosz-
szútávon egészségkárosodás – rejtve maradó mellék-
hatások

 Milyen a kooperáció a hatóságok és a marketing szak-
emberek között? Van lehetőség a további fejlődésre?

1000  KávészüNET

1030  oNlINE KoMMuNIKácIó, 
KözösséGI MédIA szEREPE  
A PHARMA MARKETINGbEN
előadó: dr. berencsi György, Marketing- 
kommunikációs tanácsadó, consultart 

 Milyen szinten működik az online kommunikáció?
 Mi a szerepe a közösségi médiának a Pharma szektor-

ban?
 Felerősíti-e a közösségi hálózat (a személytelenség és 

a tömegek a háttérben)a mindenkiben meglévő cso-
da-várást? Tolerálhatóbbá teszi-e a közösségi média 
a kudarcot? Feltehető-e a kérdés: „mi lett volna, ha 
nem szedem be?” – akkor még rosszabbul lennék?

 Mik a buktatói az online kommunikációnak ezen a te-
rületen?

 A digitális marketing eszközök használata – okos tele-
fonok, okos órák, illetve az ezekbe épített telemetriai 
eszközök és társaik (helyszín, alap egészségügyi ada-
tok monitorozása, azonnali, automatikus tanácsadás 
– pl. kiszáradás, vércukor ingadozás, egyéb vegetatív 
paraméterek szélsőséges változása)

 Online felületek – Facebook, LinkedIN, Instagram, 
Twitter stb. – különböző elérhetőségi szintek

 Hogyan erősíti az online kommunikáció a compliance 
rendszer kialakulását? A terápiahűség álom vagy va-
lóság?

1200  EbédszüNET

1300  MédIAfoGyAszTásI  
szoKásoK A GyóGyszERIPARI 
szEREPlőK EsETébEN
előadó: Komjáthy Krisztina, ügyvezető  
igazgató, pearl Hungary kft. 
 Hogyan lehet elérni az orvosokat és a fogyasztókat a 

média által kínált eszközökön keresztül?
 Mennyiben különböznek a humán – és állatorvosok 

médiafogyasztási szokásai?
 A végfelhasználók hogyan viszonyulnak a médián ke-

resztül áramló információkhoz? Mely felületekben 
bíznak, melyektől félnek?

 Hogyan lehetne az orvos businesst támogatni a külön-
böző média eszközökkel? A saját weblap/blog elcsépelt 
módszer, nem orvoshoz „méltó”?

 A televíziós reklámozás a felére csökkent az utóbbi 
években, míg az internes hirdetések megtöbbszörö-
ződtek. Mennyiben formálja át ez a tény a marketing 
szakemberek munkáját?

1400  fRANcHIsE üzlETI  
ModEll A PATIKáKbAN
előadó: felkérés alatt  

 Miben rejlik a patikák sikeresebb együttműködése?
 Hangsúlyos marketing arculati megjelenés a patikákban
 Erős központi marketing aktivitás
 A franchise központ folyamatosan növeli a hálózati 

márka értékét a résztvevőknek?
 Milyen versenyelőnyt biztosító kiegészítő szolgáltatá-

sokat tartalmaz ez az üzleti modell?

1500  KávészüNET

1530  MARKETING Jövő – 
GyóGyszERbIzToNsáGI  
ElEMEK KIAlAKíTásA
előadó: felkérés alatt  

 2019 februárjától egyedi azonosítóval lesznek ellátva 
a gyógyszerek – mit jelent ez a marketing számára?

 Milyen plusz feladatokat kell a marketingnek ellátnia 
emiatt?

 A fogyasztók tájékoztatása hogyan alakul át az egyedi 
azonosítók miatt?

 Hogyan tudnak erre a változásra felkészülni a szak-
emberek?

 Hogyan segíti a hatóság a marketinget a változás ke-
zelésében?

1630  A KoNfERENcIA véGE

www.iir-hungary.hu conference@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301
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FIzEtés, VIsszalépés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

VaN Még kéRDésE?
Ügyfélszolgálat Takács Tünde +36 1 459 7300

Koncepció Lovasi Enikő +36 70 314 2941

Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334

1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

1. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

a RészVétElt ENgEDélyEzŐ/ElRENDElŐ szEMély
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály

aDMINIsztRatíV kapCsOlattaRtÓ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály

HElyEttEsítŐ szEMély3

Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Aláírás2

2. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

3. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

szÁMlÁzÁsI CíM
Cégnév

Irányítószám Helység

Utca/Postafiók

RészVétElI Díj 2017. MÁRCIus 10-Ig kEDVEzMéNy 2017. MÁRCIus 11-tŐl

PHARMA MARKETING 219.000,- 30.000,- 249.000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

CsOpORtOs kEDVEzMéNy
              Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.                        Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 
20% kedvezményt kap.                               4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! +36 1 459 7334
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