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Proposta de Marketing Médico e Divulgação da Marca 
com Estudos, Planejamento, Estratégias e Projetos 

Avançados para 2022  

 

Sobre a Agência Seu Marketing Goiânia 

Com 22 anos de mercado e localizada no setor Jaó em Goiânia, a Agência Seu 
Marketing Goiânia é uma agência especializada em marketing médico, completa e 
diferente das tradicionais. O que faz a Agência Seu Marketing Goiânia diferente é a 
capacidade de estabelecer estratégias específicas para cada médico, clínica e hospital, 
observando a verba disponível a ser investida, as necessidades de cada um, a escolha 
das mídias que darão melhor retorno e o efeito de cada uma delas na prática, evitando 
assim, gastos desnecessários no marketing. Após a análise inicial, a Agência Seu 
Marketing Goiânia faz avaliações relacionadas à marca, mercado, comportamentos dos 
pacientes e principalmente às ações dos concorrentes. Só com a análise correta dos 
dados é possível definir as melhores estratégias para cada mês e durante o ano 
planejar uma campanha vencedora em curto, médio e longo prazo.  

 

Afinal, quais são as mídias que mais dão retorno? 

Confira todas as orientações no link: https://seumarketinggoiania.com.br/seu-
marketing-goiania   

 

Por que contratar a Agência Seu Marketing Goiânia? 

1) Somos uma agência com 22 anos de mercado e muito diferente das agências 
comuns; 

2) Somos especialistas em marketing médico para médicos, consultórios, clínicas e 
hospitais – cada estratégia é única para cada cliente; 

3) Atendemos mais de 300 (trezentos) médicos, consultórios, clínicas e hospitais 
em Goiânia, Goiás, Brasília e no Brasil; 

4) Temos muitos casos de sucesso no marketing médico e comprovamos os 
resultados; 

https://seumarketinggoiania.com.br/seu-marketing-goiania
https://seumarketinggoiania.com.br/seu-marketing-goiania
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5) Sabemos como os pacientes pensam e buscam os médicos, consultórios, 
clínicas e hospitais no Google e o que devemos incluir no seu site para você ser 
localizado nas buscas na internet;  

6) Sabemos quais informações e palavras-chave devem estar no site de um 
médico, consultório, clínica e hospital para ser localizado no Google pelos 
pacientes na frente da sua concorrência; 

7) Sabemos quais os comportamentos dos pacientes quando buscam algo 
relacionado à saúde nas buscas do Google e na internet;    

8) Analisamos sua marca, mercado, público-alvo e concorrentes; 
9) Definimos quais mídias devem ser priorizadas para sua especialidade; 
10) Criamos todas as plataformas sociais, Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter, 

Youtube, Pinterest, Tiktok, Snapchat, Tumblr, Flickr, Reddit, Truth Social, 
Linktree, Doctor Brasil, Doctoralia e entre outras, pois a somatória delas 
aumenta o alcance a novos públicos e garante links qualificados e relevantes 
para seu site crescer no Google e conquistar as primeiras páginas; 

11) Produzimos seus textos, posts, artigos e matérias; 
12) Produzimos suas artes e animações; 
13) Não vamos pedir para criar vídeos apelativos ou dancinhas. Acreditamos que 

ações assim, vendem a imagem de desespero e prejudica a reputação de um 
médico;  

14) Nossas imagens possuem licenças de uso por tempo indeterminado – evitando 
assim, processos ou aborrecimentos por uso indevido de imagens.  

15) Desenvolvemos e gerenciamos o seu site para ser localizado no Google nas 
primeiras páginas para centenas de palavras-chave; 

16) Temos as melhores técnicas e estratégias de audiência (SEO) para classificação 
do seu site e conteúdos no Google;  

17) Desenvolvemos e gerenciamos o seu mapa do Google para ser melhor 
classificado nas buscas do Google; 

18) Produzimos estratégias e técnicas exclusivas para as suas mídias on-line e off-
line com baixo investimento; 

19) Produzimos anúncios no Google ADS e nas redes sociais com responsabilidade;  
20) Divulgamos seus artigos médicos com contatos comerciais no Jornal Opinião 

Goiás, Jornal Folha de Goiás, Jornal JA7, Jornal VER7, Portal Dicas de Saúde e 
Doctor Brasil com milhões de visualizações. A Agência Seu Marketing Goiânia é 
a única agência autorizada;  

21) Aumentamos sua autoridade, reputação, credibilidade e confiança no mercado 
e público-alvo; 

22) Tornamos você referência na sua área de atuação médica; 
23) Aumentamos a sua audiência e visibilidade on-line e off-line; 
24) Aumentamos o número de pacientes por convênios e particulares; 
25) Aumentamos a fidelidade de pacientes; 
26) Aumentamos os seus lucros; 
27) Ajudamos você a economizar no marketing; 
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28) Desenvolvemos o seu marketing médico seguindo as normas do Conselho 
Federal de Medicina (CFM); 

29) Atendimento único para cada médico, consultório, clínica e hospital. Possuímos 
várias equipes técnicas para evitar conflitos de interesses, pois atendemos 
diversas especialidades que podem estar relacionadas direta e indiretamente a 
sua, por isso, não divulgamos portfólio para garantir ética e discrição;  

30) Discrição nos serviços prestados para médicos, consultórios, clínicas e hospitais; 
31) Resultados a partir da primeira semana; 
32) Preços acessíveis. Conheça nossos pacotes! 

 

 
4- Pacote Avançado: Mapeamento de Vendas 

 
A Agência Seu Marketing Goiânia é a única agência de Goiânia que realiza o Mapeamento de 
Vendas para seus clientes, que consiste em criar um Projeto Mensal com planejamento e estratégias 
de divulgação em massa para determinada região/localidade para alcançar um maior número de 
pacientes para médicos, consultórios, clínicas e hospitais. O planejamento e estratégias do 
Mapeamento de Vendas serão estabelecidos a partir da análise e necessidade da marca, 
especialidade, mercado, público-alvo e concorrência. Com o Projeto Mensal aprovado pelo cliente, a 
Agência Seu Marketing Goiânia vai realizar o acompanhamento do Mapeamento de Vendas.  
 
O Mapeamento de Vendas acontece a partir do ponto comercial da marca, pode ser aplicado 
especificamente em um bairro, vários bairros ou em locais específicos. O Mapeamento de Vendas 
pode ser realizado através da distribuição de panfletos, campanhas de datas comemorativas, 
campanhas de conscientização, mini palestras e eventos sociais.  As ações devem ser aplicadas em 
todos os meses para se conquistar resultados satisfatórios com frequência.  
 
O Mapeamento de Vendas é uma alternativa para quem deseja ir muito mais além, isto é, não 
depender exclusivamente do marketing digital. 
 
Observação importante: 
A Agência Seu Marketing Goiânia desenvolve o projeto mensal e acompanha o Mapeamento de 
Vendas. A criação e impressão dos materiais gráficos, contratação de equipes terceirizadas, 
fotografia, filmagem, transporte, ou qualquer outro serviço não contratado será cobrado a parte.  
 

 
Taxa de adesão a partir de (consultar)  + 12x de a partir de (consultar) 

 
 

Incluso: Briefing, estudo da marca, mercado, público-alvo, concorrência, planejamento, estratégias, 
projeto e acompanhamento. 
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Período contratual: 12 meses 
 

 

 

 

Departamento Comercial 

(62) 3251-1784 

 (62) 99823-1502 (Whatsapp) 

comercial@seumarketinggoiania.com.br  

https://seumarketinggoiania.com.br/ 

Atendimento e suporte: Segunda à sexta das 09h às 17h. 

 

mailto:comercial@seumarketinggoiania.com.br
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