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Miért van szüksége egy kineziológusnak weboldalra?
Aki még most készíttet egy hatékony keresőoptimalizált weboldalt a
kineziológia területére, az a Google keresőjében hamar az elsők közé kerülhet.
Akik viszont elől vannak a keresőben nem biztos, hogy szakmailag is a
legjobbak közé tartoznak, de az biztos, hogy ügyesebbek a marketingben.
A kliens ha interneten keresgél általában nem megy tovább az első 5-10
találatnál, ezért fontos hogy ott legyünk az első találati oldalon. Aki ma
nincs fönt az interneten, gyakorlatilag nem létezik egy bizonyos célcsoport
számára.
Horváth Krisztina
marketing szakértő
egészségügyi marketing oktató

tudnunk kell mi az erősségünk, mi az a versenyelőny,
amit nyíltan vállalhatunk és
Ma már sokféle weboldal létezik. Az első fel- kommunikálhatunk a nyitó
adat, hogy eldöntsük, nekünk mire van szük- oldalon.
ségünk, konkrétan mit szeretnénk a webol- Illeszkedjen a stratégidallal elérni, mi a célunk. Az ingyenes megol- ánkba és az arculatunkhoz
dásoktól a milliós nagyságrendig kaphatunk
ajánlatot különféle weblapkészítő cégektől. A weboldal nem csak önmaNem mindegy, hogy egy online prospektust gáért van, hanem illeszkedrakunk fel vagy egy webáruházat készítte- nie kell a cég stratégiába,
tünk. Az is befolyásolja az árat, hogy milyen amit követünk, hogy elérszolgáltatást nyújtanak számunkra. Azt is jük a célunkat. A weboldal
tisztázni kell, hogy egy keresőoptimalizálás- egy eszköz, amin keresztül
ra technikailag felkészített oldalt kapunk-e kommunikálunk, és mint
a pénzünkért vagy egy kész keresőoptima- értékesítési csatorna is haszlizált oldalt. Nem ugyanaz a kettő! Mielőtt náljuk. Találjuk ki, miért van
weboldal készítőt választunk, tájékozódjunk, szükségünk weboldalra és ne
nézzük meg a referencia oldalait. Látogassuk másoljuk le a korábbi kinezimeg az általa készített oldalakat és teszteljük, ológus weboldalakat. Azokat
például az általunk feltételezett kereső vagy csak azért nézzük meg, hogy lássuk ki a konkulcsszavakra behozza-e az adott oldalt a kurencia és mit csinál jól, vagy rosszul. Ami a
másik kineziológus erőssége, azt szárnyaljuk
Google keresője.
túl, valamilyen plusz szolgáltatással, ha peKinek készül a weboldalunk? - célcsoport dig gyengeségére akadunk, annak „örüljünk”,
meghatározás
hogy nekünk van mit jobban csinálni és kiMielőtt weboldal készíttetésre szánjuk el emelkedhetünk a versenytársak közül.
magunkat először határozzuk meg, ki a mi Ne feledjük, a marketing tevékenységünk
célcsoportunk, kinek készítjük a weboldalt. célja nem lehet más, mint kiemelkedni a töMilyen nyelvezettel, tartalommal, megjele- megből és megkülönböztetni magunkat a
néssel érdemes feléjük kommunikálni. Azok többiektől.
a felhasználók, akiknek átfogó ismereteik
vannak az adott témakörrel kapcsolatban, le- Azáltal, hogy egyedi arculatot adunk mahet, hogy más nyelvezetet használnak, mint gunknak a kliensek számára beazonosíthaazok, akik még újak a témakörben. Figyelem- tóak leszünk. Segítenünk kell a klienseinket,
be kell vennünk az ilyen jellegű keresési kü- hogy tudjanak választani.
lönbségeket is és tartalom írásakor számolni Több számukra egyforma kineziológusból
kell ezzel. Nézzük meg, hogy a leendő kliense- (szolgáltatásból) melyiket válasszák? Valóink várhatóan milyen problémákkal keresnek színű ahhoz fognak bejelentkezni ahol a webfel bennünket. Számukra nyújtson megol- lapon olvasottak alapján megszólítva érzik
dást az oldalunk. Találjuk ki mi az a „haszon, magukat, azonosulni tudnak a problémájukelőny” amit kapnak, ha minket választanak. kal és úgy érzik, személyre szólóan megoldást
Érveljünk, miért minket válasszanak. Ehhez kapnak a panaszaikra.
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A legfontosabb szempontok egy weboldal
kialakításánál
A szolgáltatásunk profilja elsőre jöjjön
le a látogatók számára: Mivel az internetezők többsége információszerzésre használja a világhálót, ezért a nyitó oldalról egyből
derüljön ki, mivel foglalkozunk, milyen szolgáltatást nyújtunk. A szükséges tartalmakat
a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben
szeretnék megtalálni, ezért sehol sem időznek többet a kelleténél, folyamatosan keresik
a legjobb megoldást. Ahol rövid időn belül (ez
általában legfeljebb 10-30 másodperc) nem
kapnak választ kérdéseikre, új weboldalakon
próbálnak tájékozódni. Tehát nincs idő köszöntőkre, és cégbemutatókra ezeket tegyük
el egy másik oldalra, senki nem arra kíváncsi
mikor alakult a cégünk, hanem a látogatót az
érdekli, mit kap, ha a mi szolgáltatásunkat
veszi igénybe. Tipikus hiba, hogy értékes címsorokat a kereső motor számára semmit mondó tartalommal töltünk fel pl. „Üdvözöljük
weboldalunkon, örülünk, hogy minket olvas
stb.” Ehelyett térjünk a lényegre és tömören

adjuk el magunkat és a szolgáltatásunkat.
Miért fontos hogy az első pár címsor hatásos
legyen? Azért, hogy tovább olvassák oldalunkat. Legyenek szembetűnőek a szolgáltatásaink, áraink és elérhetőségeink. Legyen
egy olyan menüpont ahol magáról a kineziológiáról érthetően írunk klienseink számára,
továbbá bármilyen eredeti, új csak ránk jellemző megoldást tegyünk fel a weboldalunkra. Amennyire csak lehet, legyen egyszerű és
könnyen áttekinthető az oldal szerkezete.
Nincs annál rosszabb egy weboldal tulajdonosa számára, mint amikor azt tapasztalja,
hogy a látogatók éppen csak rápillantanak
a nyitó oldalra, és nem kíváncsiak a sok-sok
munkával megírt belső tartalomra. Ez már a
webergonómia területe, melyben szakember
szintén tud segíteni, hogyan legyen felhasználóbarát a weboldalunk.

kezés időpontját. Ebben az esetben már csak
akkor találkozunk a klienssel, amikor megjelenik az adott időpontban a rendelésünkön,
vagy fogadóóránkon.

Regisztráció: A látogatók többsége mielőtt
szolgáltatást választana több weboldalt is
megtekint. Ne feledjük azért tekintette meg
a mi oldalunkat, mert érdekli a kineziológia,
vagy valamilyen problémájára úgy gondolta,
nálunk talál megoldást. Tehát ne engedjük
el! Ha rögtön nem is jelentkezett be rendelésünkre azért még fontos információkat gyűjthetünk a potenciális klienseinkről. Ezt azzal
is ösztönözhetjük, hogy regisztrálásáért valamit adunk cserébe, pl. kedvezményre feljogosító kupont vagy hírlevelet. A későbbiekben
költséghatékonyan megkereshetjük és megpróbálhatjuk bevonni a tevékenységünkbe.
Fontos, hogy az adatbázis építés és a direkt
Esetleírás: Erősítsük a bizalmat, hogy mámarketing szabályait és az erre vonatkozó
sok véleményét hitelesen közöljük az oldatörvényeket tartsuk be!
lunkon. Gyógyult eseteket sorakoztathatunk
fel, előtte és utána fotókkal illusztrálhatjuk a
Fotó galéria és videó: Szolgáltatásunk sogyógyító munkánkat, köszönő leveleket tehekak számára ismeretlen és megfoghatatlan.
tünk közzé, mindezt az érintettek hozzájáruMinél többféle szolgáltatást mutassunk be
lásával.
fényképek és videó segítségével, annak érdekIdőpontkérés: Adjunk azonnali lehetősé- ében, hogy a kliens lássa hol történik a szolget az online bejelentkezésre. Ennek is több gáltatás és ott mi fog vele történni. Csökkentformája van. Az egyszerűbb módszer, amikor hetjük félelmeit az egyes kezelésekkel, gyamegadja a kliens az adatait és rövid panasz- korlatokkal kapcsolatban. A kliens együttleírás után elküldi a levelet a címünkre. Mi működőbb lehet, ha tudja, mire számíthat.
visszahívjuk és időpontot egyeztetünk. Erre
azért van szükség, mert van olyan célcsoport, Gyakran ismétlődő kérdések: Ide szükséaki kizárólag interneten intézi az ügyeit és ges azokat a kérdéseket feltenni válaszokkal
őket így érhetjük el. Az online bejelentkezés együtt, amelyek általában mindenkit érdefejlettebb (de drágább) formája mikor kihagy- kelnek. Magunknak is segíthetünk azáltal,
juk a személyt a gépezetből és a számítógépes hogy a kliens a weboldalunkon megtalálja a
rendszer automatikusan befoglalja a bejelent- választ az őt érdeklő kérdésekre.

A kineziológus bemutatkozása: Adjuk az
arcunkat a tevékenységünkhöz valamint mutassuk be szakmai múltunkat, tapasztalatainkat. A bemutatkozás legyen őszinte, olyan
mintha személyesen beszélgetnénk a klienssel, érezze megszólítva magát.
Interaktív: A weboldalunk ne egy prospektushoz hasonlítson, legyen kommunikatív és
interaktív. Lehessen véleményt beírni vagy
azonnal kérdéseket feltenni, amire a „szakértő” válaszol. Az oldal a közösségi médiával
(pl. Facebook), vagy blogokkal összekapcsolva
azonnali interakciót biztosítson, további számos lehetőséget hagyva a felhasználónak.
Ingyenes vagy fizetős weboldalt válas�szunk?
Ingyenes weboldal nincsen, hiszen tudjuk,
semmi sincsen ingyen. Elgondolkodtunk-e
már azon vajon miért használhatjuk ingyen
a levelező rendszerek nagy részét, mint pl. a
www.gmail.com oldalt? Hát persze az információért, amit mi magunk önként szolgáltatunk a rendszer számára. A rendszer pedig
eladja a hirdetők felé a tőlünk nyert információt, hogy hatékonyan megtalálja a célcsoportját. Ezért van az, hogy amikor levelezünk
a témához kapcsolódó hirdetések jelennek
meg a képernyőnkön. Így van ez az ingyenes
weboldalakkal is. Számolnunk kell azzal is,
hogy oldalunkon nem kívánt hirdetések jelenhetnek meg, korlátozott a lehetőségek száma és nem bővíthető tetszés szerint. Ma már
egy cég sem engedheti meg, hogy kizárólag
egy ingyenes weboldallal jelenjen meg, mert
ez komolytalanságot sugall. Ha saját oldallal
jelenünk meg, ami egyediséget hordoz az versenyelőnyként jelenik meg a többi versenytárshoz képest. Egy igazán profi weboldal
befektetésnek számít, ami egy idő után pénzt
hoz és nem visz, vagyis profitot termel! Akik
egyáltalán nem tudnak költeni saját weboldalra javaslom, hogy használják az ingyenes
megjelenést, hogy mégis elérhetők legyenek
az interneten. Ha készen vagyunk a weboldalunkkal, 2 lehetőséget javaslok a látogatók
számának növelésére. Az egyik a rövid távon
is gyors eredményt hozó Google Adwords
kampány indítása, a másik a hosszabb távon
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Google AdWords kampány
A Google AdWords egy hirdetési rendszer, melynek segítségével gyorsan és egyszerűen futtathatjuk a szolgáltatásunkat népszerűsítő hirdetéseket. A költségkeretet mi
határozzuk meg (javaslom 15-30.000 Ft körüli összeggel
kezdeni) ettől függetlenül mi csak akkor fizetünk, ha a felhasználók a hirdetéseinkre kattintanak. Az AdWords hirdetések akkor jelennek meg a keresési eredmények mellett, ha a Google-on valaki a mi
kulcsszavainkra keres. A hirdetések a keresési oldal oldalsó oszlopában, a „Szponzorált linkek” felirat alatt találhatók, és megjelenhetnek az ingyenes keresési eredmények fölötti kiegészítő pozíciókban is. Ilyen módon hirdetéseink a szolgáltatásunk
iránt érdeklődő közönséghez jutnak el. Kezdőknek ajánlom ügynökség vagy tapasztalt személy segítéségét igénybe venni.
Keresőoptimalizálás
A keresőoptimalizálás egy nagyon összetett folyamat, melyet folyamatosan kell végezni, hogy a versenyben az élmezőnyben maradjunk. A keresőmotor-optimalizálás
leginkább arról szól, hogy egy adott webhely a lehető legjobb helyen szerepeljen a
keresőmotorokban való megjelenés szempontjából. Mivel hazánkban az internetezők nagy része a Google.hu keresőt használja az interneten való navigáláskor, ezért
elsősorban a Google keresőkben kell jól láthatónak lenni, hogy minél több látogatóra
tegyünk szert.
A keresőoptimalizálást szakemberre kell bízni, de az a legcélszerűbb, ha már a weboldal készítőjét ennek megfelelően választjuk ki. A legtöbb keresőoptimalizálást
nyújtó szolgáltató a weboldal keresőoptimalizálását fix havidíj, vagy egyszeri díj
ellenében végzi. Ilyenkor nem tudjuk követni, hogy mire költjük el a pénzünk. Javaslom olyan szolgáltató felkeresését, aki nem fix díjra, hanem teljesítmény alapú
díjazásban gondolkodik. Ebben az esetben minden költség mérhető és kalkulálható.
Minden hónapban statisztikát kap arról, hogy mire, mennyit költött. A keresőoptimalizálás folyamata a weboldalhoz legmegmegfelelőbb kulcsszavak kiválasztásával kezdődik. A kulcsszavak kiválasztására nagy hangsúlyt kell fektetni, ugyanis
ez a legmeghatározóbb részeleme a keresőoptimalizálásnak, hiszen ezekre a kulcs�szavakra rákeresve találják meg az oldalt a látogatók. A mi felelősségünk minőségi,
kulcsszavakban gazdag tartalmat és szolgáltatást nyújtani. Amennyiben a webhely
tetszetős és hasznos releváns tartalommal van feltöltve és meggyőzi a felhasználót arról, hogy érdemes használni az oldalt másoknak is ajánlani fogja. Ez történhet
blogbejegyzéseken, közösségi média szolgáltatásokon, e-mailen, fórumokon keresztül, vagy más egyéb módon. Miután megfelelően kialakítottuk a weboldal tartalmát,
jöhet a tudatos, kulcsszavakat és az oldalt erősítő linképítés.
Google Analytics
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy weboldalunkhoz használjuk a Google Analytics szolgáltatást. Ez egy olyan internetes elemzési
megoldás, amely széles körű rálátást biztosít
webhelyre érkező forgalomról és a marketinghatékonyságról. A web analtikikai szolgáltatás
segítségével többek között megismerhetjük,
hogy a felhasználók, honnan jutnak el a webhelyünkre, milyen kulcsszavakra keresnek
rá a leggyakrabban. Megtudhatjuk, melyik
városból keresnek rá az oldalunkra, melyek
a legnépszerűbb tartalmak az oldalunkon és
mennyi ideig tartózkodnak ott.
Tapasztalatok alapján 10 kineziológusból 8-nak nincs weboldala. A legtöbb cég az
internetben rejlő lehetőségek 80%-át nem használja ki. Tartozzon Ön is azok közé,
akik kihasználják az internetben rejlő üzleti lehetőségeket.
Felhasznált szakirodalom:
www.egeszsegugyimarketing.hu, http://inu.hu, www.google.hu
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Évek óta fennálló kínzó alhasi
fájdalom miatt vizsgált nők esetében
számos alkalommal derül fény
endometriózisra. A meddő hölgyek
mintegy harmadánál szintén
igazolható ez a különös elváltozás.
Definíció
A méh belsejét normálisan bélelő nyálkahártya
az endometrium. Endometriózis esetén a méhűrön kívül - tehát kóros helyen - található
endometrium. Leggyakoribb előfordulási hely a
petevezetők, a petefészkek, a méhet rögzítő szalagok, valamint a méh izomzata. Sokkal ritkább
előfordulási helyek a vékony- és vastagbelek külső felszíne, a húgyhólyag, a hüvely fala. Extrém
esetben a kismedencén és a hasüregen kívül is
növekedhet.
Milyen tüneteket okoz az endometriózis?
A méhen kívül elhelyezkedő méhnyálkahártya
ugyan úgy működik, reagál hormonokra, megvastagodik és lelökődik, mint a méhben. Idővel a
folyamat ciszták, kötőszövetes hegek, összenövések kialakulásához vezethet. Ezek zavarhatják a
környező szervek működését. Olykor egyáltalán
nem okoz panaszokat az elváltozás és a betegséget csak más okból végzett műtét, vagy diagnosztikus eljárás során fedezik fel. Máskor igen kellemetlen, változatos panaszok lehetnek jelen.
Jellemző a fájdalmas menstruáció (dysmenorrhea), mely a havi vérzés előtt néhány nappal
már elkezdődhet és azt követően néhány napig
eltart.
Alhasi fájdalom jelentkezhet peteéréskor,
székeléskor, vizeléskor, vagy szeretkezés
közben.
Erőteljesebb menstruáció, ill. ún. közti vérzés, pecsételés is felhívhatja a figyelmet az eltérésre. Idővel általában fokozódnak a tünetek, bár
nem feltétlenül függnek össze az állapot súlyosságával.
Az endometriózis elhelyezkedésétől függően zavart lehet a petesejtek haladása a petefészekből a
méh ürege felé, így jelentősen nehezíti a megtermékenyülést. Az endometriózis a meddő nők
mintegy 30%-át érinti!
A diagnózis felállítása
Vannak jellemző, de igen szerteágazó tünetei az
endometriózisnak, bár ezek csak az orvos gyanúját erősíthetik meg. Biztos diagnózist csak műtéti
úton kaphatunk, csak ekkor látható valójában,
hogy a tünetek hátterében ez a betegség áll. Az
altatásban végzett laparoszkópos műtét során
precízen áttekinthető a hasüreg. A beavatkozás
nem jelent nagy leterhelést a szervezetnek.

