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Mijn MarCom is uw eigen marketingcommunicatie afdeling 
met alle communicatiespecialisten, gespecialiseerd – en dat 
is uniek – in fysiotherapie. Dat levert gegarandeerd meer op 
dan het kost. Meetbaar in termen als tevredenheid, instroom 
nieuwe cliënten, succesvolle beweeggroepen en meer omzet.

Stappenplan
Voor een vast bedrag biedt Mijn MarCom een volledig 
geïntegreerde communicatieoplossing die bestaat uit het vol-
gende stappenplan:

1 Plan van aanpak
  In een plan van aanpak wordt een prioritering van het 

stappenplan vastgesteld. Deze prioritering volgt uit het 
intake-gesprek dat met u zal worden gehouden. 

2 Huisstijl
 De basis voor alle communicatie is een herkenbare huis-

stijl die overeenstemt met hetgeen u wilt uitstralen. Wij 
zullen daarom uw huisstijl toetsen aan uw kernwaarden 
en zonodig herzien. 

3 Website screening
 De website vormt de bron van alle communicatie-uitingen. 

Alle informatie die u communiceert, moet terug te vinden 
zijn op uw website. Het is dé plek waar men naartoe gaat 
om iets nog eens na te lezen of om achtergrondinformatie 
te vinden. Uw website moet daarom altijd actueel zijn, 
een verlengstuk zijn van uw communicatie-uitingen en in 
overeenstemming zijn met uw huisstijl. Uw huidige web-
site zal hierop worden getoetst en wij zullen een advies 
uitbrengen. Wilt u alles in één keer goed gegeregeld 
hebben? Kies dan voor het Mijn MarCom Plus-pakket 
waarin wij ook uw volledige website verzorgen.

4 Social Media
 Om het verkeer naar uw website te bevorderen en uw 

praktijk actief online te promoten, is social media onmis-
baar. Wij zorgen ervoor dat uw praktijk op Twitter en 
Facebook vertegenwoordigd wordt.

5  Digitale nieuwsbrief 
 Ook een digitale nieuwsbrief is een proactieve manier 

om mensen te benaderen. Maandelijks verzorgen wij 
uw digitale nieuwsbrief met consumentgerichte content. 

 Kiest u voor het Mijn MarCom Plus-pakket? Dan wordt 
ook uw eigen informatie vanuit uw website meegeno-
men in uw digitale nieuwsbrief en linken de artikelen 
naar uw eigen website, waardoor leads gegenereerd 
worden.

6  Nieuwsservice 
 Uw praktijk in beeld door geregeld een interessant con-

sumentgericht artikeltje rondom gezondheid, leefstijl en/
of fysiotherapie te delen op uw social media, website en 
digitale nieuwsbrief. Centraal georganiseerd. 

7  Drukwerk
 Uw praktijk alleen online promoten is natuurlijk niet 

genoeg. Ook via drukwerk is een hoop winst te beha-
len. Voor promotioneel drukwerk bieden we binnen 
Mijn MarCom drie lijnen. Centraal georganiseerd, op 
maat en specials.

7.1 Onbeperkt gebruik ontwikkelde en nieuwe promotie-
materialen.

7.2 Maatwerk promotiematerialen (4 stuks per jaar). 
7.3 Specials (denk aan promotie open dag). 

Redactie en ontwerp vallen in het MijnMarcom abonnement. 
U betaalt alleen de productiekosten.

Om u meteen goed op weg te helpen ontvangt u nu bij het 
MijnMarcom abonnement ‘op maat praktijkflyers’ gratis! 
De flyers zullen wij huis aan huis laten verspreiden in het 
postcodegebied van uw (hoofd)vestiging.

8  Advies & begeleiding 
 Onze MarCom-medewerkers staan altijd ter beschik-

king om te helpen bij uw communicatie-vraagstukken. 
Wij zijn slechts 1 telefoontje van u verwijderd!

Mijn MarCom
Stelt u zich eens voor... Uw eigen communicatieafdeling met tekst-

schrijvers, websitebouwers, ontwerpers, social media experts en ad-
viseurs die dagelijks zorgen voor tevredenheid van huidige en stroom 

van nieuwe patiënten. Terwijl u alle tijd heeft om uw patiënten optimaal te behandelen. 
Een droom? Nee! Werkelijkheid voor alle fysiotherapie praktijken.


