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Bevezetõ
A tulajdonosokat számos tényezõ befolyásolja abban, hogy melyik
állatorvost keresik fel állatukkal, amelyek közül csak egy a kedvezõ
ár. Jelentõs hatással vannak döntésükre a kényelmi szempontok,
vagyis a praxis jó földrajzi elhelyezkedése, könnyû megközelíthetõ-
sége, ill. a rugalmas, kedvezõ nyitva tartás, az idõpont-egyeztetés
lehetõsége. További, a tulajdonosok számára fontos döntést befolyá-
soló szempontok a speciális és kiegészítõ szolgáltatások elérhetõ-
sége, a külsõ, látható elemek (pl. a rendelõ külsõ környezete, a váró
és vizsgáló szoba jellemzõi, a logó), a személyzet (recepciós,
asszisztens) pozitív jellemvonásai, ill. az állatorvos megnyerõ stílusa,
modora a tulajdonosokkal (a vizsgálószobában, telefonon keresztül,
eutanázia esetén, laboreredmények közlésekor stb.).

Mindezek mellett a kisállatrendelõkben számos marketingkommu-
nikációs (promóciós) eszközt is lehet használni a praxisok forgalmá-
nak jelentõs növeléséhez, amelyekbõl az alábbi, mindenki által alkal-
mazható elemeket választottam ki:

– Emlékeztetõk;
– Különleges levelezõlapok, e-mail-ek;
– Kezelési összesítõ kártya;
– Hírlevél;
– Reklámozás a helyi kábel TV-n, az Arany Oldalakon és az

Interneten;
– Reklámozás élõszóval;
– Közönségkapcsolatok (Public Relations);
– Klienstalálkozók;
– „Hogyan elõzzük meg kedvencünk eltûnését” szett;
– Célzott levelek és e-mail-ek;
– Kliensriasztás;
– Árkérdezõk;
– Keresztmarketing – kliensek személyi adatlapja;
– Interjú a rendelõbõl távozókkal.

Emlékeztetõk
Az emlékeztetõk hatékony – gyakran ismételt – használatával mind
az állatorvosi munka minõsége, mind a jövedelmezõség nagymér-
tékben javítható. Az emlékeztetõ kártya kiküldhetõ postai úton (le-
vélként, levelezõlapként) vagy e-mail-en, de figyelemfelhívó külalakja
és udvarias stílusa nagymértékben meghatározza a módszer haté-
konyságát (1. szemelvény). A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
fekete-fehér emlékeztetõkre a reagálási arány 35%, míg a színesekre
50%. Mindezen túl össze kell még hangolni a küldés idõpontját, a
célcsoportot és a szolgáltatást, amire felhívjuk a figyelmet. Az em-
lékeztetõk heti kiküldése hatékonyabb, mint a havi egyszeri alkalom,
mert lehetõséget ad idõpont-egyeztetésre.

1. szemelvény: Példa emlékeztetõre

Nagyon fontos, hogy nyomonkövessük, ki reagál az emlékeztetõre
és ki nem; a reagálók 80%-a általában két héten belül jelenik meg a
rendelõben. A nem reagálóknak javasolt egy második emlékeztetõ
kiküldése 30 napon belül, „Második emlékeztetõ” címszó alatt. Aki
még erre sem reagál, akkor harmadik emlékeztetõként már egy ba-
rátságos telefonhívás lehet a legcélszerûbb eszköz (2. szemelvény).

2. szemelvény: Példa emlékeztetõ telefonhívásra

Nem éri meg a nem reagáló klienseket törölni a listánkról, mert
nagy valószínûséggel csak a tulajdonosok fele fog reagálni az
emlékeztetõre, így a kapcsolat fenntartása a klientúra másik felével
postai úton vagy e-mail-en keresztül még mindig jobb, mint végképp
elveszteni õket.

Különleges levelezõlapok, e-mail-ek
A különleges levelezõlapok, e-mail-ek közül hármat emelek ki:

– „Köszönöm, hogy minket ajánlott!”;
– „Fogadja részvétünket (kedvence halála miatt)”;
– „Üdvözöljük praxisunkban!” típusúakat.

A megfelelõ alkalommal kiküldött speciális lapokat, e-mail-eket a
tulajdonosok a gondosság, az elõzékenység jeleként fogják értékel-
ni. Ha levelezõlapot küldünk ki, akkor nagyon fontos, hogy mind-
egyiket személyesen írjuk alá a még nagyobb hatékonyság érde-
kében.

Marketingmenedzsment a kisállatpraxisban

Dr. Ózsvári László PhD, MBA

A kisállatpraxis, mint vállalkozás gazdasági sikerének kul-
csa az alapos szakmai felkészültség mellett a praxis magas
színvonalú menedzselése. A jó marketingmenedzsment,
az állatorvosi szolgáltatás „eladhatósága” rendkívül fontos
a gazdaságilag sikeres állatorvosi praxisok megteremté-
sében és fenntartásában, mivel a tulajdonos döntését, hogy

hol gyógyíttassa állatait, az állatorvosok szakmai hozzá-
értésén túl számos más, olyan tényezõ is befolyásolja,
amelyek számukra megfoghatóbbnak tûnnek. A cikkben
röviden bemutatásra kerül számos olyan marketingkom-
munikációs (promóciós) eszköz, amelyek elõsegíthetik a
kisállatpraxisok fejlõdését.

Célunk, hogy az Ön kedvencének egészségét megõrizzük!

A betegségek megelõzésére felállított állat-egészségügyi
programunk szerint

MORZSI

kutyának vakcinázásra és általános kivizsgálásra van szüksége.

Kérjük hívjon még ma, hogy idõpontot egyeztessünk!

„Mi nemrégen küldtünk ki Önnek egy emlékeztetõt, mivel
MORZSI kutyának szüksége van… Csak érdeklõdöm, hogy biz-
tosan megkapta-e a levelet… Ó, igen! Nagyszerû! Én jól tudom,
hogy Ön egy nagyon lelkiismeretes gazda, és már aggódtam,
hogy nem kapott értesítõt. … Ó, szeretne egy idõpontot
egyeztetni most? Remek!”
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A „Köszönöm, hogy minket ajánlott!” kártya kiküldése egy fontos
praxisépítõ eszköz. Az állatorvos tudatja a klienssel, hogy nagyra
értékeli az iránta meglévõ bizalmat, amit ajánlással is kifejezett. A
köszönetnyilvánítás további ajánlásokra bátorítja az állattulajdonost.
A rendelõbõl távozó új klienssel folytatott beszélgetés során célszerû
megkérdezni, hogy honnan, kitõl hallott a praxisról. Ha valaki ajánlot-
ta neki, akkor az illetõ nevének megkérdezésével az állatorvos – ami-
lyen gyorsan csak az új kuncsaft megjelenése után lehet –
köszönetét fejezheti ki az ajánlónak köszönõ kártya vagy e-mail
kiküldésével, amelyben célszerû megemlíteni az új kliens nevét is (3.
szemelvény).

3. szemelvény: Példa köszönõkártyára

A társállatokra gyakran családtagként tekintenek és meggyászol-
ják õket, amikor elpusztulnak. Az állatorvos ebben az esetben rész-
vétet nyilváníthat „Fogadja részvétünket” kártya küldésével, amit
ilyenkor mindig saját kezûleg kell aláírni (4. szemelvény). A legtöbb
tulajdonos nagyra értékeli az együttérzést.

4. szemelvény: Példa részvétkártyára

Az „Üdvözöljük rendelõnkben!” kártya hatékony eszköz a tulajdonos
megerõsítésében, hogy bölcsen döntött, amikor ezt a rendelõt vá-
lasztotta ki az állata egészségének gondozására (5. szemelvény).
Fontos, hogy az új kliens és állata rendelõbeli megjelenését követõen
gyorsan kiküldésre kerüljön a kívánt hatás elérése érdekében.

5. szemelvény: Példa üdvözlõkártyára

Kezelési összesítõ kártya
A kezelési összesítõ kártya szintén hatékony írásbeli marketingkom-
munikácós eszköz. Használatának elõnyei a következõk:

– Jövõbeli vizsgálat, kezelés ajánlása;
– A végrehajtott kezelés(ek), vizsgálat(ok) leírása;
– A tulajdonosnak a jövõben (néhány héten, hónapon belül)

szükséges kezelésekre való emlékeztetése;
– A gyógyulás nyomon követésének és az ütemezett feladatok

végrehajtásának elõsegítése;
– A rendelõ nevének, címének, elérhetõségeinek és nyitva

tartásának közlése.
A kezelési összesítõ kiküldhetõ postán vagy elektronikusan, de

még hatékonyabb a fizetéskori személyes átadás és egyben szóbeli
emlékeztetés a még szükséges beavatkozás(ok)ra. Ráadásul lehetõ-
ség van azonnali idõpont-egyeztetésre, vagy ha ez nem lehetséges,
akkor az összefoglaló kiküldhetõ emlékeztetõként néhány héttel
késõbb.

Hírlevél
Hírlevél küldésének több elõnye van: egyrészt lehetõséget ad az
állattulajdonosok folyamatos informálására az új szolgáltatásokról,
eljárásokról, másrészt elõsegíti a praxis építését, harmadrészt pedig
a meglévõ kliensekben a törõdés érzetét kelti.

Az állatorvosnak általában két lehetõsége van a hírlevél elkészí-
tésére; igénybe veheti professzionális hírlevelet készítõ cég szolgál-
tatását, vagy saját maga készítheti azt el. Hírújságot készítõ cégbõl
sok van a piacon, elég csak az állatorvosi újságokban lévõ hirde-
tések készítõit felkutatni. Célszerû legalább két céggel tárgyalni, hogy
versenyképes áron, az igényeinknek leginkább megfelelõt tudjuk ki-
választani.

Saját hírlevelet készíthet maga a rendelõt tulajdonló állatorvos vagy
az alkalmazottai vagy egy külsõ megbízott. Az állatorvos megbízhat
akár tanárt, akár diákot is a hírújság megírásával és szerkesztésével.
Nagyon fontos, hogy a hírlevélen a praxis nevét és elérhetõségét
(postacím, telefon) minden esetben feltüntessük, és a teljes pacien-
túrának kiküldésre kerüljön.

Reklámozás a helyi kábel TV-n, az Arany Oldalakon
és az Interneten
Ezeknek a reklámozási lehetõségeknek az igénybe vétele elsõsorban
akkor célszerû, ha a rendelõ nagyobb, növekvõ lakosságú telepü-
lésen, vagy nagy átmenõ forgalmú helyen található, mivel így a
potenciális új klienseket jól lehet informálni a praxis elhelyezke-
désérõl, megközelíthetõségérõl. A reklámnak az ajánlott információ-
tartalma a következõ:

– Praxis neve és elérhetõségei (cím, telefon),
– Logó,
– Speciális és kiegészítõ szolgáltatások,
– Specialisták neve,
– Megközelíthetõség!
Minden kiegészítõ információ a praxis elhelyezkedésérõl (pl. a

városháza mellett, a bevásárlóközponttal szemben), amit az állator-
vos az új kliensek számára tud adni, nagyon hasznos lehet, mert
–tapasztalatok alapján – az új kuncsaftok 65%-a a rendelõt elhelyez-
kedése alapján választja. Ha a klinika kis, megállapodott lakosságú
településen található, akkor az élõszóban (szájhagyomány útján)
történõ reklám alapján térnek be leggyakrabban a tulajdonosok, így
elegendõen hatékony és költségkímélõ egysoros írásbeli reklám a
fenti orgánumokban.

Reklámozás élõszóban
A megfigyelések szerint az új kliensek 30-80%-a élõszóval történõ
reklám, vagyis ajánlás alapján választ praxist. A személyes ajánlások
két legfontosabb forrása a vevõi (kliensek) és a személyes kapcsolat-
rendszer, amit az üzleti és az alkalmazotti (személyzet) kapcsolati
háló egészít ki.

A vevõi ajánlások generálásának hatékony segítõje lehet a koráb-
ban már említett „Köszönjük, hogy minket ajánlott” kártya használa-
ta. Ezen felül célzott levelek, e-mailek, valamint 2-3 havonta hírlevél
küldése a klienseknek szintén azt mutatja és azt az érzetet kelti ben-
nük, hogy az állatorvos érdeklõdik a problémáik iránt és nagyra
értékeli a közöttük kialakult kapcsolatot.

A személyes kapcsolatrendszer szintén nagyon hasznos lehet a
klientúra bõvítésében, ha az állatorvos be tudja azonosítani azokat a
civil kezdeményezéseket, sport-, vallási, hagyományõrzõ- és szakmai
szervezeteket, amelyekhez tartozik, és meg tudja határozni az ezek-
ben betöltött szerepét. Néhány példa a közösségi tevékenységre:

– Országos és Megyei Állatorvosi Kamara,
– Kamarai bizottságok,
– Tudományos és egyetemi baráti társaságok,
– Sportklubok,
– Önkormányzati funkciók,
– Vallási, templomi és lakóközösségek,
– Lokálpatrióta és jótékonysági szervezetek stb...
Az állatorvos átadhatja a hivatásbeli tapasztalatait mindezen

szervezetekben olymódon, hogy az növeli szakmai tekintélyét,
imidzsét, és egyben a közösséggel megismerteti állatorvosi tevé-
kenységeit és azok számukra való fontosságát. Az állatorvosnak fel
kell mérnie, hogy az adott szervezet elsõsorban praxisközösségének
vagy a lakóhelyi közösségének része, aktívan részt vesz-e annak

„Nagyon köszönjük, hogy X.Y.-nak a mi rendelõnket ajánlotta.
Nagyra értékeljük az irántunk való bizalmát. Mindig szívesen
állunk az Ön barátainak rendelkezésére. Köszönjük!”

„Fogadja õszinte részvétünket MORZSI szomorú halála miatt!”

„Kedves … ! Nagy örömmel üdvözüljük kedvencét rendelõnk-
ben. Nagyra értékeljük bizalmát, hogy minket választott ki csa-
ládja e különleges tagjával való törõdésre. Reméljük, hogy ha
bármikor segítségre lesz szüksége, hívni fog minket! 
Üdvözüljük Önt nálunk!”
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mûködésében vagy csak passzív tagja, mivel ezen mûködõ közös-
ségek részei az õ természetes piacának, és kreatív módon kell a
hivatását ezekkel a csoportokkal megismertetnie.

Az üzleti kapcsolatok szintén fontos szerepet játszathatnak az
élõszóval történõ reklámozásban, ha az állatorvos kultiválja és ápol-
ja kapcsolatait az állat-egészségügyben dolgozó egyéb szakembe-
rekkel, tanárokkal, könyvtárosokkal, önkormányzati képviselõkkel,
humán orvosokkal és mindazokkal, akik állatorvosi mûködésére helyi
szinten hatást gyakorolnak-gyakorolhatnak. A különbözõ szakembe-
rek tevékenységei iránti érdeklõdés és tájékozottság – a kölcsönös-
ség jegyében – az állatorvos és tevékenysége irányába is vissza fog
hatni más szakemberek részérõl. A kapcsolatépítést nagyban elõse-
gítheti, ha idõnként a különleges levelek, e-mail-ek, köszönõkártyák
részükre is kiküldésre kerülnek.

A személyzet társadalmi és szakmai kapcsolatrendszere is rend-
kívül jó szolgálatot tehet a praxisépítésben, ezért javasolt, hogy az
állatorvos támogassa:

– tagdíjuk fizetését szakmai szervezetekben,
– továbbképzések és elõadások látogatását és azokon való sze-

replésüket,
– közösségi szervezetekben végzett tevékenységüket, és azok

eredményét ismerje el címeik, trófeáik, bizonyítványaik, posz-
tereik rendelõben történõ kiállításával,

– névjegyeik elkészítését,
– stb...

Klienstalálkozók
A klienstalálkozók remek alkalmat biztosítanak az állatorvosok, a
személyzet és a tulajdonosok közötti informális találkozókra, a praxis
bemutatására, valamint a kliensek továbbképzésére. Jól ismert szak-
értõt is meg lehet hívni elõadás tartására érdeklõdésre számot tartó
témában. A találkozó helyszíne lehet maga a rendelõ (nyílt nap!) vagy
külsõ helyszín. Az állatorvos valamikor a találkozó során bemutathat-
ja a praxis alkalmazottait és szolgáltatásait vagy a rendelõben való
körbevezetéssel, vagy külsõ helyszín esetén videók és fényképek
segítségével. Célszerû, ha a tájékoztatást egy kérdés-felelet panel,
magát a rendezvényt megvendégelés zárja le. Az esemény szpon-
zorálásába a gyógyszer- és tápforgalmazó cégeket is be lehet vonni,
hiszen az általuk kínált termékek jelentõs része iránt intenzíven érdek-
lõdnek az állattulajdonosok.

A nyílt napok generálják általában a legnagyobb érdeklõdést,
hiszen ekkor lehetõség van testközelbõl körülnézni az egész rendelõ-
ben és beszélni az állatorvosokkal, a személyzettel. Külsõ helyszínen
tartott klienstalálkozó egy lehetséges menete a következõ:

– A program ismertetése, a szponzorok bemutatása,
– A praxis, az alkalmazottak és a szolgáltatások bemutatása

videón,
– A meghívott elõadó prezentációja (max. 1 óra) és a témához

kapcsolódó kérdések,
– Kérdések, információcsere a rendelõben dolgozó állatorvosok

és a közönség között.
A klienstalálkozóba befektetett energia és pénz megtérül, mivel

nagyon jó reklám a praxisnak, demonstrálja egy lelkes és progresszív
csapat törõdését és érdeklõdését a kliensek felé, ill. egyben oktatja
is a tulajdonosokat. 

Közönségkapcsolatok
Közönségkapcsolatok (Public Relations – PR) alatt minden olyan
tevékenységet értünk, amit nyilvánosan végez az állatorvos, kivéve a
reklám; pl. elõadások tartása, interjúk adása, cikkek írása, oktatás
stb. A médiakapcsolatok, -szereplések (újság, rádió és televízió)
fontos részét képezik a PR-nak. Ez magában foglalja a helyi újság-
gal, rádióval, kábeltelevízióval kialakított kapcsolatokat, hogy az állat-
orvost idézzék, ill. meginterjúvolják adott szakmai kérdésekben.
Részét képezi mindazon – a beküldés céljáról szóló rövid magyarázó
szöveggel ellátott – promóciós, ismeretterjesztési és oktatási anya-
gok eljuttatása a médiának, amelyeket az állatorvos év közben kiküld

a klientúrájának. Ezen felül a médiakapcsolatokhoz tartozik külön-
bözõ történetek, vagyis információtartalommal bíró hírek prezentá-
lása is.

A történeteknek mindig hírértékkel kell bírnia, vagyis aktuálisnak
kell lennie, mint pl. hõségriadóra való figyelmeztetés, ugyanakkor
érdekes információt is kell közvetítenie a közönségnek. A média
számára megfelelõek azok a témák, amelyek helyi érdeklõdésre tar-
tanak számot, várhatóan vitát generálnak, sok embert érintenek és
csattanóval zárulnak. Bármely interjúra az állatorvosnak jól fel kell
készülnie, vagyis magabiztosnak kell lennie (õ egy szakértõ, aki
áttekinti a fõbb tényeket), elõre ki kell választania azokat a fõbb pon-
tokat, amiket ki szeretne fejteni, és úgy kell megterveznie a beszél-
getés menetét, hogy majd ne szakítsák minduntalan félbe. Interjú
közben kényes kérdésekben nyilatkozhatja, hogy még nincs az infor-
máció birtokában vagy azok bizalmasak, és a beszélgetést vissza-
terelheti a fõbb témapontjaihoz. Mindenképpen ajánlott, hogy csak
tényekrõl beszéljen, és amirõl nem tud, azokról ne találgasson.
Fontos, hogy tömören, röviden fogalmazzon, konkrét példákkal,
történeketekkel szemléltessen, és ne használjon szakzsargont.

Elõadás tartása szintén nagyon hatékony PR eszköz lehet, és
kiemelt a jelentõsége, ha az írott vagy digitális sajtó jelen van. Bár-
milyen rendezvényt legalább 4-6 héttel a megtartása elõtt ki kell hir-
detni. A kívánt hatás elérése érdekében az állatorvosnak valamilyen
írásos anyagot kell kiadni a hallgatóságnak, amin a neve és az elér-
hetõsége rajta van. Jegyzet, brossura vagy akár névjegykártya is
megfelel ennek a célnak.

A jól sikerült interjúkat és elõadásokat célszerû minél szélesebb
körben terjeszteni, ezért sokszorosítsuk az újságcikkeket, és vegyük
fel DVD-re a szerepléseket, hogy szóróanyagként, nyomtatott vagy
digitális hírlevélként, DVD filmként a váróteremben, ill. Interneten
megnézhetõ vagy letölthetõ tartalomként minél több emberhez jut-
hasson el.

A közönségkapcsolatok közé tartozhat speciális programok támo-
gatása is, mint pl. olyan rekreációs és rehabilitációs programoké,
amikor kórházban lévõ, otthonokban, intézetekben vagy szinte kizá-
rólag lakásban élõ emberek esetében a társállatok jelenlétének biz-
tosítása, ami sokat segíthet a közérzetük javításában.

A helyi közösségekbe való hosszú távú beágyazódást segíti elõ az
általános és középiskolai oktatásban való részvétel. Ez kiváló lehe-
tõség az állatorvosi hivatás reklámozására és az állattulajdonosok
következõ generációjának képzésére, az ismeretek terjesztésére.
Ezek a gyerekek a jövõbeli kliensek és valószínûleg felnõttként is
emlékezni fognak az oktató állatorvosra és a rendelõjére. 

A kliensek bizalmát tovább növelheti, ha az állatorvos tiszteletbeli
tagja a helyi kutya- és macskatartó szervezeteknek, vagy a kutya-
kiképzõ szervezet ellátó állatorvosa. Az idõszakos ingyenes munka-
végzés az állatvédõ szervezeteknek, állatmenhelyeknek a saját for-
galomnak nem jelentenek valós konkurenciát, ugyanakkor a helyi
közösség szemében jóságos, az állatjóllétet segítõ, az állatokkal
törõdõ cselekedetnek számítanak, ami az állatorvos presztízsét jelen-
tõsen növelheti. A beteg vagy sérült vadon élõ állatok ingyenes
ellátása is elõsegítheti a közönségkapcsolatok építését, természete-
sen az ésszerûség határain belül.

„Hogyan elõzzük meg kedvencünk eltûnését” szett
A „Hogyan elõzzük meg kedvencünk eltûnését” szett olyan tanácso-
kat és módszereket mutat be a tulajdonosoknak, amelyek segítségé-
vel a társállat eltûnésének kockázata csökkenthetõ. Emellett felkészíti
a gazdát arra az esetre is, ha az állat mégiscsak eltûnne. Mindez az
állatorvos jó hírét kelti és a rendelõnek komoly élõszóval terjedõ rek-
lámot jelenthet.

A „Hogyan elõzzük meg kedvencünk eltûnését” szett összeál-
lításához a rendelõben fotót kell készíteni az állatról, lehetõleg a gaz-
dájával együtt. Ezt követõen a gazdának odaadunk egy „Hogyan tart-
suk biztonságban kedvencünket” címû útmutatót és egy „Elveszett”
feliratú plakátot, melyre az állat fotója van nyomtatva. Természetesen
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a szetten a rendelõ neve, elérhetõségei és logója is szerepel. A tulaj-
donos szimpátiáját tovább növelheti, ha akár az állatorvossal, akár
távozáskor a recepcióssal, ill. az asszisztenssel közösen is áttekintik
az útmutatóban foglaltak.

Célzott levelek és e-mail-ek
Célzott leveleket és e-mail-eket csak bizonyos tulajdonosi körnek
küldünk ki, ami a kommunikáció, az elõszóban terjedõ reklám haté-
konyságát fokozza, ill. tájékoztatja a klienseket az elérhetõ szolgál-
tatásokról. Ennek a marketingeszköznek a használatához egy olyan
klienslista összeállítása szükséges, amely segítségével piaci szeg-
menseket, vevõcsoportokat tudunk képezni a hasonló tulajdonosi
igények, lehetõségek, érdeklõdési körök alapján. Pl. a listából cso-
portok képezhetõk az állat faja, fajtája, kora, a tulajdonos kora, tár-
sadalmi állapota (gyerekes családok, egyedülállók, fiatal párok) és
egyéb más jellemzõk (akár még a fizetési-költési hajlandóság) alap-
ján is.

Ezt követõen a különbözõ piaci csoportoknak különbözõ „szolgál-
tatási csomagokat” célszerû összeállítani és ezeket egész évre be-
ütemezni. Ez 5 vagy 6 olyan állategészségügyi téma meghatározását
jelenti mindegyik csoportnak, amelyek beleillenek a rendelõ profiljá-
ba. A témák („szolgáltatáscsomagok”) összeállítása történhet saját
kútfõbõl, más praxisok példája alapján, illetve kongresszusokon,
továbbképzéseken, egyetemi elõadásokon elhangzott, gyógyszerfor-
galmazó, tanácsadó cégek, ill. az Állatorvosi Kamara által közvetített
ötletek alapján. Aktuális témákra példák lehetnek a következõk: 

– Kutyatartók: szezonális bõrproblémák, viselkedési zavarok, fog-
tisztítás;

– Macskatartók: macska leukémia, ovariohysterectomia, vakcinák,
féregtelenítés;

– Geriátria: fogászati kezelés, elhízás megelõzése, megfelelõ
étrend, takarmányozás.

A szolgáltatáscsomagok meghatározása után a levelek, e-mail-ek
kiküldésére fel kell állítani egy ütemtervet havi bontásban, amit talán
a legegyszerûbb táblázatos formában elkészíteni (Táblázat). 

Táblázat: Szolgáltatáscsomagok 2008. évi terve – Fényes Csillag
Rendelõ (Heves)

A terv összeállítása után meg kell nevezni a felelõsöket, akik a leve-
lek megírásért és a megfelelõ idõben és formában történõ kiküldésért
felelõsek. A levélnek tömörnek kell lenni (csak néhány rövid bekez-
dés), amelyben a megcélzott vevõkörnek szakmai tanácsot adunk, ill.
felhívjuk a figyelmét az elérhetõ szolgáltatásra és a javasolt állat-
egészségügyi beavatkozásra. Végezetül a tervbeli ütemezésnek meg-
felelõen, az egyes programokról a tájékoztató, emlékeztetõ levelet, e-
mailt ki kell kiküldeni a célcsoportoknak. Ahogyan korábban említés-
re került, a helyi médiumoknak (újság, kábel TV) is ajánlott egy példányt
ezekbõl elküldeni.

Kliensriasztás
A kliensriasztás a célzott levél- és e-mail küldésének speciális kate-
góriája, amikor a levelek nagyon aktuális és fontos információt hor-
doznak. A riasztás logikája, hogy az állatorvos a klienseket nagy-
mértékben érintõ helyzetre hívja fel a figyelmet, és idõben segítséget
kínál nekik. A módszer hatékonysága az idõzítésen múlik, pl. új rend-
kívül hatékony termék, ill. eljárás megjelenése (új vakcina vagy féreg-
hajtó), vagy extrém idõjárási szituáció (hõstressz), ill. parazita-invázió
(kullancsok vagy bolhák), ill. egyéb olyan események, amirõl a tulaj-
donosoknak tudniuk kell, vagy valamely jelentõs betegség gyakori-
ságának megnövekedése a praxis mûködési területén, mind olyan
történések, amelyek okot adhat a riasztások kiküldésére.

A riasztási üzeneteknek röviden vázolnia kell a kialakult helyzetet,
és egyben információt kell nyújtani a lehetséges védekezésrõl is. A
levél javasolt címe: Állat-egészségügyi riadó – Azonnali olvasásra!
Mivel ez egy fontos figyelmeztetés, ezért nem szabad túl gyakran
használni: évente egyszer, maximum kétszer!

Árkérdezõk
Az árkérdezõk azok az állattulajdonosok, akik betelefonálnak, vagy
e-mail-t küldenek a rendelõbe, érdeklõdve a különbözõ szolgáltatá-
sok árai iránt (pl. „Mennyibe kerül egy kutyaherélés?”). Az árkérdezõ
fontos, mivel önmaga által azonosított kutya-, macska-, egzotikus
állattulajdonos, nem kötõdik másik állatorvoshoz, hajlandó vala-
mekkora összeget a kedvencére költeni, vagyis potenciális kliens!

Ilyen esetben a cél ezeknek a tulajdonosoknak a becsalogatása a
rendelõbe, hogy meglegyen az esély az állat megvizsgálására és a
tulajjal való kapcsolat kiépítésére. Erõsen ajánlott, hogy ne mondjuk
meg az árat a telefonálónak, hivatkozással a vizsgálat szükséges-
ségére annak megállapításhoz, de ha nem tudjuk ezt elkerülni, akkor
magyarázzuk el, hogy ez mit foglal magában. Ha nem tudjuk meg-
gyõzni, hogy eljöjjön a rendelõbe, akkor legalább az elérhetõségét
szerezzük meg a késõbbi kapcsolattartás megteremtése, a célzott
levelek küldése érdekében.

Keresztmarketing
A keresztmarketing azt jelenti, hogy meglévõ kliensnek adunk el új
szolgáltatásokat. Pl. számos kutyatulajdonosnak macskája is van,
amit soha nem hoz be a rendelõbe. A keresztmarketing ezen tulaj-
donosok felderítésérõl és a macskájuknak történõ szolgáltatás nyúj-
tásáról szól.

Ehhez számos adatra van szükségünk a kliensek életmódjáról és
a háztartásban tartott egyéb állatokról, amit személyi adatlap segít-
ségével tudunk begyûjteni. A személyi adatlapot célszerû az állator-
vosi vizsgálat elõtt kitöltetni. Ha tulajdonos furcsállja, hogy miért van
szükségünk ezekre az adatokra, akkor az egész háztartásról szóló
információkérés megindokolható azzal, hogy a különbözõ fajú állatok
megfertõzhetik egymást és az embert, fõleg a gyerekeket is! A meg-
szerzett információk alapján olyan új szolgáltatásokat is tudunk aján-
lani a gazdáknak, amelyek nyújtásának lehetõsége korábban nem
merült fel. Ezután a klienst tudjuk informálni azokról a kiegészítõ szol-
gáltatásokról, amelyek szükségesek lehetnek a kedvence számára
és a rendelõben elérhetõek, és felajánlható idõpont is ezek elvég-
zésére. Ráadásul az állattulajdonos besorolható egy adott vevõkörbe
és célzott levelet is lehet küldeni neki a jövõben.

Interjú a rendelõbõl távozáskor
Az interjú a rendelõbõl távozáskor módszer alkalmazása lehetõ-
séget teremt értékes, kiegészítõ információk begyûjtésére azonnal a
vizsgálat, a kezelés elvégzését követõen. Célja többrétû: a nyújtott
szolgáltatás értékelése és ez alapján tökéletesítése; válaszadás a fel-
merült kérdésekre és félreértésekre; további szolgáltatási lehetõ-
ségek felderítése; valamint a tulajdonosok érdeklõdésének feltér-
képezése az új és tervezett szolgáltatások iránt (6-7. szemelvény).

A klienst kérdezheti az állatorvos vagy a recepciós (asszisztens) is.
Olyan kérdéseket célszerû feltenni, amelyeket az állatorvos fontos-
nak tart a praxisa szempontjából, ezért kérdõív használata ajánlott.

Hó Kutya Macska Egzotikus Geriátria Kisgyerekes Fiatal
családok egyedülállók
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Egyben a felmerülõ vevõi kéréseket is ki lehet elégíteni információ,
termék, vagy szolgáltatás nyújtásával, ill. a nehezen megválaszol-
ható, a vezetõ állatorvossal késõbb megvitatandó kérdéseket fel
lehet jegyezni, és a célzott levelek kiküldését lehet majd fokozni.
Érdemes a kérdésekre adandó válaszokat a heti állományértekez-
leten megvitatni, és a vezetõ állatorvosnak a személyzet, a segítõk
megoldási javaslatait is meghallgatni, figyelembe venni.

6. szemelvény: Példák a távozó kliensnek felteendõ kérdésekre

7. szemelvény: Példák kiegészítõ szolgáltatások ajánlására

Összefoglalás
A sikeres praxis lényege, hogy az ügyfelek igényeit kiszolgálja, hiszen
õk azok, akik a szolgáltatásért fizetnek. Az új gondolkodásmódú és
anyagi helyzetû hazai állattulajdonosi réteg megjelenésével egyre nõ
az igény a magasabb szintû állatorvosi ellátás iránt. Vagyis a minél
olcsóbb helyett a minél magasabb színvonalon, és ennek megfele-
lõen magasabb áron nyújtott állategészségügyi szolgáltatás kerül
egyre inkább elõtérbe. Ezáltal a növekvõ igények kielégítése az állat-
orvosok erkölcsi és anyagi megbecsülésének növekedéséhez vezet,
a vevõi elégedettség pedig a további fejlõdéshez szükséges profitot
teremti elõ.

A rendelõnek ezért azt a szolgáltatást kell nyújtania, amelyet az
ügyfél akar. Ez sok esetben már túlmutat a szakmai hozzáértésen, és
a tulajdonos, ill. állata kényelmét és különleges igényeinek, preferen-
ciáinak kielégítését jelenti. Ezért kell egyre nagyobb hangsúlyt kapnia
egyrészt az állattartói igények folyamatos szem elõtt tartásának,
nyomon követésének, másrészt az állatorvos azon feladatának is,
hogy a tulajdonosok eligazításával, tájékoztatásával, ismeretterjesz-
téssel ezeket az igényeket irányítsa és meghatározza. A marketing-
kommunikáció (promóció) eszközeinek hatékony használata mindkét
folyamatban fontos szerepet játszik, így a praxis üzleti sikerét nagy-
ban növelheti!

Felhasznált irodalom:
Ózsvári L. (2007): Literature review – Veterinary practice and marketing
strategies. In: Ózsvári L. (2007): Main characteristics and expectable
tendencies of the management, income and number of patients in
Hungarian small animal and mixed practices. MBA Thesis. Webster
Univ. – Szent István Univ., Budapest, 60. pp.

– Kedvence vizsgálatával kapcsolatban van bármilyen 
kérdése?

– Vagy a doktor úr javaslataival kapcsolatban?

– Elégedett volt a szolgáltatással?

– Tudunk még Önnek most bármiben segíteni?

– Gondolkodunk kozmetika és panzió beindításán. Érdekelné 
Önt ezek közül valamelyik szolgáltatás nálunk?

– Látom a kartonon, hogy doktor úr fogtisztítást javasol
MORZSInak hat hónap múlva. Elõjegyezzük most?

– A doktor úr fogyókúrás étrendet javasol MORZSInak.
Bármikor bátran hozza be hozzánk a kis kedvencet, hogy a
mérlegen megmérjük, mennyit fogyott. Nincs szüksége elõ-
jegyzésre, és természetesen ez teljesen ingyenes. A doktor
úr említette, hogy van egy diétás tápunk, ami sokat segítene
MORZSI fogyásában?


