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 د. سالي داغر

 8محاضرة                                                 اإلعالم والتسويق الصيدالني

 Drug promotion الترويج الدوائي

، ويحدث . التواصل هو املصطلح األوسعpromotion والترويج communication من أهم مهارات التسويق االتصال

 ، وتتواصل مكاتب الشركة ؛املبيعات، ويتواصل سعر الكتالوجحيث يتواصل مظهر مندوب سواء كان مخططا له أم ال. 

 خلق انطباعات على الطرف املتلقي.كلها تأي أنها 

" تعني "التحرك" ، لذا فإن movere" تعني "األمام" و "pro" و "Promovereكلمة ترويج مشتقة من الكلمة الالتينية "

هو ذلك الجزء من االتصاالت الذي يتكون من رسائل الشركة املصنعة لتحفيز الوعي بمنتجاتها وخدماتها الترويج يعني 

إقناعه بال وبذلكاملختلفة   .أو التوصية بها أو استخدمها قبول تحاول إبالغ وتذكير الفرد و

Promotion is that part of communication that consists of company messages designed to stimulate 

awareness of its products and services, inform and remind the individual and persuade to accept, 

recommend or use them 

 املزيج الترويجي

، ويجعلونه متاًحا فعلًيا للمستهلكين النهائيين، 
ً

مجرد أن ينش ئ املسوقون منتًجا جذاًبا للعمالء، ويحددون سعًرا عادال

ن خالل الترويج، والذي يجب عليهم بعد ذلك تقديم منتجاتهم من خالل تسويقها للمستهلكين. يتم تحقيق هذه املهمة م

 يشمل:

 advertisingاإلعالن  .1

 public relationsالعالقات العامة  .2

 sales promotionترويج املبيعات  .3

 personal selling البيع الشخص ي  .4

ذلك يتم توصيل املنتج املناسب مع استراتيجية التسعير املناسبة في املكان املناسب بشكل جيد من خالل الترويج ب

 الذي يحصل بالتأكيد على النتائج اإليجابية.املناسب 

 بالتواصل غير الشخص يالتواصل الشخص ي يعتمد الترويج الصيدالني بشكل أساس ي على 
ً
 .مقارنة
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 االستراتيجيات الترويجية

 مختلفتين للوصول إلى الجمهور املستهدف:بطريقتين  الترويجستخدم ي  

 Push Strategiesاستراتيجيات الدفع: ( 1

تسويقية )كتيبات ناصر اليقوم املسوقون في شركات األدوية بتصميم مجموعة متنوعة من الع استراتيجية الدفعفي 

( التي تستهدف بعناية الدعاية الطبية عبر املندوبين العلميينو  ،عالنات املجالت الطبية، وإاملؤتمرات املنتجات، وستاند

 لزيادة الوعي باملنتج وإعجابه. وهذا يؤدي إلى وصف منتجات الشركة ملرضاهم. )الطبيب( شريحة الواصف املستهدف

 Pull Strategiesإستراتيجيات السحب: ( 2

 باستخدام مجموعة من األنشطة الترويجية املختلفي نهج السحب
ً
فة. يتم ، يستهدف املسوقون جمهور املرض ى مباشرة

طلق على هذا األسلوالجنيسةجات املبتكرة زايد في تسويق املنتبشكل متاستخدام نهج السحب  وب اسم اإلعالن . ي 

مثل اعالنات التلفزيون واالعالنات باملجالت العادية حيث  Direct to customer advertising (DTC) املباشر للعميل

مما يدفعه لطلب املنتج الصيدالني, لذلك غالبا ما تكون املنتجات املروج لها في تصل الرسالة الترويجية للمريض مباشرة 

 أو عدمه حسب القوانين التشريعية الخاصة بكل بلد. DTCاإلعالن  يختلف استخدام. OTCهذه الحالة هي 

ل نحو املنتج. ، استراتيجية الدفع هي دفع املنتج إلى العميل، في حين أن استراتيجية السحب تسحب العميببساطة

استراتيجية الدفع هي طريقة سريعة لنقل العميل من الوعي إلى الشراء، بينما تتعلق استراتيجية السحب بإنشاء عالقة 

 مستمرة مع العالمة التجارية.

 

 

 

 

 

 

 مالحظة: 

قبل  املبيعات ومقارنة مراجعةمن خالل  يجرى اختبار التحقق من كفاءة العمليات الترويجية املختلفة في زيادة املبيعات

 .وخالل وبعد تطبيق الوسيلة الترويجية
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 Advertisings  ( اإلعالنات1

اإلعالن هو شكل من أشكال االتصال املدفوع غير الشخص ي برعاية محددة. لذلك في حالة تسويق املستحضرات 

اعي تكرار االستخدام. يدعم اإلعالن اإلبدالصيدالنية، يزيد اإلعالن من الوعي واالهتمام والتقييم ويشجع العميل على 

 دائًما تحقيق أهداف البيع. واملبتكر على املستوى السرير

 :نحو املستهلكاإلعالن الدوائي املوجه مباشرة مفهوم 

 
ً
 أو ما يصطلح عليه لوحظ خالل العقود األخيرة التنامي السريع لإلعالنات الدوائية التي تستهدف املرض ى مباشرة

(DTCPA)  وفي الوقت الذي تنظم فيه الواليات املتحدة األمريكية هذا النوع من اإلعالن عن طريق منظمة الغذاء والدواء

 آخر من الدول يمنعه كما هو الحال في كندا  FDA األمريكية
ً
 تشهد بالدنا فوض ى فيما يخص هذا املجال بينمافإن عددا

 إن هذا النوع من التسويق .
ً
  يمكن أن يكون نافعا

ً
. ، األمر الذي يجعل من الضروري وضع اآلليات الالزمة لتنظيمهأو ضارا

يبذل من الشركات الدوائية عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة  هو كل جهد اإلعالن الدوائي املوّجه مباشرة نحو املريضف

 .للترويج ملستحضراتها مباشرة عند املرض ى

 نحو املريض أنواع
ً
 :اإلعالن الدوائي املوجه مباشرة

اإلعالن لتقديم املساعدة: الذي يوفر معلومات عن حالة مَرضية معينة  ”Help Seeking Ad“ هو :النوع األول  .1

 بعينهويشجع 
ً
 .املرض ى على التواصل مع املختصين واألطباء لالستشارة ولكنه ال يسمي مستحضرا

لصيدالني، اإلعالن التذكيري: ويتضمن اسم املستحضر، فعاليته، شكله ا ”Reminder Ad“ :النوع الثاني .2

 .دون ذكر االستطباباتجرعته وسعره ولكن 

  :النوع الثالث .3
ً
وهو يقدم معلومات عن املستحضر واستطباباته  :”Product Claim Ad“ وهو األكثر انتشارا

 .وفعاليته وأمانه عند املرض ى

 :وسائل اإلعالم املسؤولة عن نشر مثل هذه اإلعالنات

التلفاز، املجالت والجرائد املطبوعة، الراديو، اإلنترنت، لوحات اإلعالن الطرقية، الحمالت اإلعالنية والدعائية على 

يدرك املسّوقون اليوم الفوائد الهائلة التي ستعود عليهم  أي. الدعائيةاعي، البريد، البروشورات وسائل التواصل االجتم

 .من التسويق الدوائي على اإلنترنت كونها ستصل إلى ماليين املستهلكين املحتملين حول العالم
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 اإلعالنالنقاط التي تصب في صالح هذا النوع من 

 .رفع الوعي الصحي للمرض ى (1

 .لتواصل مع طبيبه املختص للحصول على االستشارة الطبية املالئمةلتشجيع املريض  (2

اإلعالنات التي استهدفت  أّن  2004في عام  FDA ـاستطالع أجرته ال أظهَر  فقدإغناء النقاش بين املريض وطبيبه  (3

 عن حاالتهم املرضية وعن الوسائل العالجية ا
ً
 .ملتوفرةاملرض ى جعلتهم يسألون أسئلة أكثر عمقا

 .املريض لاللتزام بتعليمات املختصين استجابة تحسين (4

  يلفت نظر املرض ى نحو أعراض يعانون  اإلعالنهذا النوع من  (5
ً
 منها ويمكن أن تعالج دوائيا

 Sales Promotion  ترويج املبيعات( 2

ترويج املبيعات هو عنصر منظم ومخطط مسبًقا من املزيج الترويجي العام ويجب استخدامه مع األهداف الترويجية 

 :استخدام ترويج املبيعات من قبلاالستراتيجية. يمكن 

 )املستودعات( وسطاء سلسلة التوزيع إلى ←ملصنعة الشركة ا 

 )الصيدليات( تجار التجزئة إلى ←الشركة املصنعة 

 (املرض ى) املشترين إلى ←الشركة املصنعة 

 األطباء ←الشركة املصنعة 

  الصيدليات إلى  ←املستودعات 

 املرض ى إلى ←الصيدليات 

املجانية على األطباء، الحوافز والهدايا، القسائم،  توزيع العينات: ة األكثر شيوًعا هيترويج مبيعات األدوي بعض طرق 

ابقات العمالء أو مسبطاقة الوالء للعميل،  ،الخصوماتالعروض، ، )دعوات عشاء, رحالت( املناسبات الدعائية

 اليانصيب. 

. حيث نجد أن املبيعات يعتمد على القوانين التشريعية الخاصة بكل دولة: أيضا استخدام بعض وسائل ترويج مالحظة

أسعار األدوية في عدد من الدول تكون محددة من قبل وزارة الصحة وال يجوز للصيدليات تغيير سعر الدواء بانقاصه 

أقص ى ال يسمح لغرض جذب الزبائن. في الدول التي تستخدم فيها الحسومات في الصيدليات تحدد وزارة الصحة حد 

بتجاوزه لسعر الدواء حسب تكلفة االنتاج وسبب االختالف بأسعار األدوية بين صيدلية وأخرى ناتج عن خفض سعر 

 بحسب القدرة التنافسية للصيدلية.الدواء 
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ة طويلة ترويج املبيعات لجعل العمالء يشترون اآلن وليس الحًقا. في حين أن اإلعالن هو أدا يهدف  :هدف ترويج املبيعات

، فإن ترويج املبيعات هو أداة قصيرة املدى لتحفيز إجراء املشتري. ال وقف السوق تجاه العالمة التجاريةاملدى لتشكيل م

، خاصة عندما يتخلفون في تحقيق بشكل متزايد على ترويج املبيعات عجب أن مديري العالمات التجارية يعتمدون 

 قوًياتشكل اإلعالنات والعروض احصص املبيعات. 
ً
. يشرح اإلعالن سبب شراء العميل لترويجية للمبيعات مزيًجا ترويجيا

 للمنتج، كما أن ترويج املبيعات يوفر حافًزا للشراء. 

 أقل تنفقها على اإلعالناتتمتلك أ, حيث األضعفشركات تميل عروض ترويج املبيعات إلى استخدامها من قبل ال
ً

، مواال

 الناس يجربون منتجهم على األقل.وبتكلفة صغيرة يمكن أن تجعل 

  Public Relation  العالقات العامة( 3

تساعد العالقات العامة املؤسسات على تكوين رأي إيجابي حول الشركة في السوق من خالل االتصاالت املناسبة. يمكن 

والعمالء واملوظفين والحكومة للمؤسسة تطوير عالقاتها العامة مع العديد من املجموعات األعضاء مثل املوردين 

ا ال . يجب على الشركات أال تهمل العالقات العامة ألنه على الرغم من أنهوزعين وأفراد الجمهور وأصحاب املصلحة وامل

 للمؤسسة على املدى الطويل. النتائج اإليجابية ، إال أنها تحفزتحفز أي إجراء فوري للعمالء

 تعريف العالقات العامة: 

لبناء عالقة منفعة  نوعة من البرامج املصممة للترويج و / أو حماية صورة الشركة أو منتجاتها الفرديةمجموعة مت

 .متبادلة بين املنظمة

 العالقات العامةب الترويج أدوات

 ، واملقاالت.واد املكتوبة: التقارير السنوية، مجالت الشركات، كتيبات الشركات. امل1

 قرص فيديو مدمج للشركات والوسائط املتعددة.. املواد السمعية والبصرية: 2

يجب أن يبحث مسوقو الصناعة دائًما عن القصص اإلخبارية. على سبيل املثال ،  . العالقات الصحفية: بيان صحفي.3

شركة  ؛ حملةبيع قسم الفيتامينات لشركة أخرى  ؛يلي: التوقف عن اختبار الحيواناتيمكن أن يعلن بيان صحفي ما 

دة ؛ تمكين إمكانيات جديتسجيل عامل مضاد للسرطان؛ منهجية جديدة لتسلسل البروتين ؛اء على املالريادولية للقض

 بعد العالج الهرموني.للبحث والتطوير
ً
 ؛ زوجان عقيمان ينجبان طفال

 . واإلجتماعات . األحداث: الندوات واملؤتمرات4

 العامة. معرض "ابتكار الشركات األخالقية" أو معارض مصنعي األدوية ,املعارض التجارية . املعارض:5

 . العمل الخيري: الدعم املالي لجمعية املرض ى ، الدعم املالي لجمعية املمارسين الطبيين6
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 Personal Sellingالبيع الشخص ي ( 4

 لكوتلر )
ً
 . تنافسية وهناك حاجة دورية للمنتج(, يمكن انشاء العالقات التسويقية عندما تكون املنتجات 1992وفقا

( الذي defensive marketing, تسويق العالقات على أنه التسويق الدفاعي ) Wernerfeltو   Fornellيصف مؤلفون مثل 

 يتكون من مكونين رئيسيين :

 الحصول على عمالء جدد )العمالء املحتملين( . -

أقل كونات األساسية لتسويق العالقات ألنه والتي تعد أحد املاإلبقاء على العناصر الحالية )العمالء الحاليين(,  -

 تكلفة.

 لوجه مع العميل . استخدام الشركات األشخاص البيع الشخص ي هو
ً
  )قوة املبيعات( لبيع املنتج بعد االجتماع وجها

Personal selling is where businesses use people (the "sales force") to sell the product after meeting face-

to-face with the customer 

وهي عملية تهدف الى إعالم  يقوم البائعون بالترويج للمنتج من خالل سلوكهم ومظهرهم ومعرفتهم املتخصصة باملنتج.

 العميل وتشجيعه على شراء أو تجربة املنتج.

أحد العناصر األساسية للمزيج الترويجي.  Medical Detailingالتفصيل الطبي  كما يعرف أيضا بـ يعد البيع الشخص ي أو

 .)الطبيب أو الصيدالني( والعميل املحتملمندوب الدعاية الطبية بين يشير إلى االتصال املباشر 

 مندوب املبيعات

هو حلقة وصل رئيسية بين .  Medical Representative الطبي أو العلمي أو املمثل في الترويج الدوائي يسمى باملندوب

 شركات األدوية والشركات الطبية واملتخصصين في الرعاية الصحية.

يشمل عمل املندوب بشكل استراتيجي في زيادة الوعي في استخدام املنتجات الصيدالنية والطبية للشركة كما أنه من 

صص في منتج أو منطقة طبية معينة وقد يضطر إلى تقديم عروض املحتمل أنه سيتمركز في موقع جغرافي محدد ويتخ

تقديمية وتنظيم فعاليات جماعية ملتخصص ي الرعاية الصحية، وكذلك العمل بشكل أساس ي على التواصل معهم 

 بشكل مستقل.

 الراعي واملبادر 
ً
كما أن لها دور في الستمرار عملية تطوير األدوية. من الهام التنويه إلى أن الشركات الدوائية هي دائما

مما يحسن من  تحسين كفاءة التشخيص والعالجاملساهمة بتطوير وتوسيع املعرفة الطبية في املجتمع العلمي وبالتالي 

 جودة الرعاية الصحية. 
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 مصادر معلومات األطباء بشأن األدوية الجديدة تشمل: وجد أن 

 الزمالء  -

 عضها برعاية شركات األدويةاملؤتمرات: ب -

 %(63)بنسبة  املمثلين الطبيين -

 املجالت الطبية  -

 اإلنترنت -

 دورات التعليم الطبي املستمر -

 مجموعات املناقشة -

  الدعائية لكترونياإلبريد الخبارية ورسائل اإل رسائل ال -

و املجتمع الطبي وعلى عاتقهم وبالتالي نجد أن املندوبين العلميين هم صلة الوصل الرئيسية بين الشركات الدوائية 

 تقع هذه املهمة التثقيفية. 

 الزيارة الطبية

تتمحور مهمة املندوب العلمي في العمل امليداني بشكل خاص من خالل القيام بالزيارات الطيبة التي قد تكون ألول مرة أو 

 مكررة. 

 املندوب العلمي الجديد، ولكن يوجد حاالت تضطر املندوب العلمي ذو الخبرة إلى 
ً
الزيارة األولى إلى الطبيب يقوم بها غالبا

وذلك عندما يظهر طبيب جديد ضمن املنطقة التي يغطيها هذا املندوب، عند تغيير  بزيارة طبية ألول مرةالقيام 

ما ينتقل املندوب للعمل لدى شركة جديدة. الخاصية الرئيسية للزيارة منطقته، عند ظهور منتج دوائي جديد، أو عند

األولوية تعطى ليس لألهداف التجارية وإنما لتأسيس العالقة مع الطبيب بشكل األولى للمندوب العلمي تتجلى في أن 

 . سريع والحصول على ثقته باملنتج بشكل أساس ي

في إحدى حالتين: الزيارات في إطار الزيارات األولى العشر عندما ال تكون  يمكن أن تقع الزيارة املتكررةمن جهة أخرى فإن 

العالقة قد تأسست بعد، والزيارات التي تمتلك أساس من الثقة باملنتج. ويمكن القول أنه عندما يبدأ الطبيب في تذكر 

 اسم املندوب يمكن اعتبار أن العالقة قد تشكلت. 

رة ألول مرة فيجب عليه في بداية اللقاء أن يطلب اإلذن بأدب لتقديم نفسه، كأن يقول: عندما يقوم املندوب العلمي بالزيا

"اسمح لي أن أقدم نفس ي، اسمي ... اعمل في شركة ... أتيت إليك بمنتج ...". في الزيارات التالية فإن مفتاح اللقاء هو 

 التذكير، كأن يقول: "اسمح لي أن أذكرك بنفس ي، اسمي ... إلخ". 
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الل الزيارة مناقشة املعلومات، وخاصة العلمية الجديدة، املتعلقة باملنتج أو تجارب الطبيب الخاصة مع املنتج. يتم خ

باإلضافة إلى أنه يمكن  ملندوبي الشركة تقديم مواد مكتوبة أو هدايا صغيرة )عادة مع اسم املنتج( أو عينات صغيرة من 

 دعوة
ً
 الطبيب لترويج الفعاليات أو الندوات أو دعوته للمشاركة  في أبحاث.  املنتج. كما يمكن ملندوبي الشركة ايضا

 قد يفضل عدد قليل من األطباء عدم زيارة مندوبي الشركة  20الى  10تختلف مدة الزيارة عادة وتتراوح بين 
ً
دقيقة. أحيانا

في األسبوع. )أنواع األطباء الذين له. والبعض االخر يقلل عدد الزيارات التفصيلية، على سبيل املثال الى زيارة واحدة 

 الحقا( -يمكن أن يتعامل معهم املندوب 

 في ظل 
ً
ال يمكن القول أن تفاعل الطبيب وقناعته بالرسالة التي يقدمها له املندوب العلمي يمكن الحصول عليهما دائما

  تأثير املستحضرات الصيدالنية املنافسة واملنتشرة.

 مسؤوليات املندوب الطبي

أي مكان وزمان  تتضمن عملية البيع االتصال الفعال بالعمالء املحتملين، وتحديد احتياجاتهم، وإقناعهم أن منتجات في 

الشركة أو خدماتها، باملقارنة مع منتجات الشركات املنافسة، يمكنها تلبية تلك االحتياجات على أفضل وجه، مع إنهاء 

 ويد بخدمات بيع الحقة. وتتمثل مهام ممثل املبيعات الطبية بما يلي:البيع باملوافقة على الشروط واألحكام، والتز

 الترتيب املسبق للمواعيد مع األطباء والصيادلة والفرق الطبية في املستشفيات. .1

تقديم العروض الترويجية لألطباء واالخصائيين العاملين واملمرضات في قسم الجراحة وأطباء املستشفيات  .2

 والصيادلة في القطاعات.

 تنظيم املؤتمرات لألطباء والجهات الطبية األخرى. .3

 إدارة امليزانيات الخاصة باملؤتمرات والضيافة واملطاعم واملتحدثين الخارجيين. .4

 االحتفاظ بسجالت مفصلة لجميع جهات االتصال. .5

 إلى معدل املبيعات السنوية، وإذا أمكن تجاوزها.الوصول  .6

 كسب عمالء جدد، باإلضافة إلى تطوير عالقات طويلة األمد مع العمالء الحاليين. .7

 ماعات الشركة وعروض البيانات التقنية واإلحاطات اإلعالمية بانتظام.حضور اجت .8

مواكبة أحدث البيانات السريرية املقدمة من الشركة، وتفسير وعرض وتقديم هذه البيانات مع املهنيين  .9

 الصحيين خالل العروض.

 تحليل بيانات املبيعات لتحسين النتائج والتأكد من تخصيص املوارد بشكل فعال. .10

 بة نشاط املنافس ومنتجات املنافسين.مراق .11

 وضع استراتيجيات لزيادة فرص اللقاء والتحدث مع املختصين في قطاع الرعاية الصحية والطبية. .12

 الصحية في منطقة معينة.البقاء على اطالع حول أنشطة الخدمات  .13
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 املهارات املطلوبة من املندوب الطبي

 املعرفة الطبية 

 مهارات اتصال وعرض ممتازة 

  مهارات تفاوض بطريقة جيدة ومقنعة 

 مهارات في البيع وعالقات مع العمالء 

  الثقة واملثابرة 

 الصبر والتحفيز الذاتي 

 مهارات تحليلية وتخطيطية 

 مهارات العمل الجماعي وشبكة العالقات القوية 

  الوعي التجاري 

 إدارة الوقت 

  رخصة القيادة 

 مراحل البيع الشخص ي

 . التخطيط ما قبل الزيارة1

 . االفتتاحية2

 األسئلة .3

 . العرض4

 . التعامل مع االعتراضات 5

 . االغالق6

 . التحليل ما بعد الزيارة7

 مهارات البيع الضرورية للنجاح في سوق العمل

في التسويق الصيدالني، يحاول املندوب بيع املنتج لعميل أكثر دراية من البائع ولديه معرفة علمية. يحاول 

جميع املندوبين للشركات جذب األطباء إلى منتجات متشابهة وال يوجد أي تمييز تقريًبا بين العالمات التجارية التي 

جعل مهمة املندوب أكثر تعقيًدا. وبالتالي فإن أهمية مهارات البيع يبيعونها في نفس الفئة العالجية. املنافسة الشديدة ت

 تساعد الشخص على وصف عالمته التجارية. 

غالًبا ما يساء تفسير مهارات البيع على أنها استمالة األطباء بكلمات رائعة. مهارات البيع أكثر من ذلك. على الرغم من أن 

املة مع الطبيب، فإن مجرد التواصل الجيد لن يولد الوصفات الطبية. مهارات البيع هي جزء من عملية التواصل الش
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تتضمن مهارات البيع الكشف عن احتياجات األطباء، ومحاولة اكتشاف االحتياجات غير امللباة، واستخدام األسئلة 

تماع، والتعامل مع االستقصائية املتعلقة بامليزات املرضية ملنتجات املندوب و / أو منتجات املنافسين، ومهارات االس

اعتراضات األطباء، وتطوير العالقة مع األطباء، بيع فوائد منتجات الشركة مقابل منتجات املنافسين. إذا تم استخدام 

هذه املهارات بشكل صحيح أثناء الزيارة إلى الطبيب، فمن املحتمل أن يقوم املندوب بتعزيز مبيعات شركته. يقوم األطباء 

ت شراء" إما شفهًيا أو من خالل إيماءاتهم أثناء املحادثة. يجب أن يفهم املندوب الذكي بسهولة أيًضا بإعطاء "إشارا

 "إشارات الشراء" وينهي عندها اللقاء. هذا هو الوقت املناسب لطلب التزام الطبيب بوصف املنتج.

ن ولطيفين وبارعين في التفاوض. يتم اختيار املندوبين من حيث املظهر والشخصية، ويتم تدريبهم على أن يكونوا متحمسي

كما يتم تدريبهم على تقييم شخصيات األطباء وأساليب املمارسة وتفضيالت وصف األدوية ونقل هذه املعلومات إلى 

الشركة. يطلب املمثلون ويتذكرون تفاصيل حول الحياة األسرية للطبيب، واالهتمامات املهنية، واألنشطة الترفيهية. 

مكتب الطبيب أو مضرب تنس أو روايات روسية أو موسيقى الروك في السبعينيات أو مجالت فقد تقدم صورة على 

املوضة أو تذكارات السفر أو الرموز الثقافية أو الدينية فرصة لالستفسار عن أفراد األسرة وإنشاء اتصال شخص ي مع 

عياد امليالد واالهتمامات(، وعادة ما يتم الطبيب وتذكر النقاشات السابقة التي تمت مع الطبيب )بما في ذلك األسماء وأ

 كتابة هذه املعلومات عن الطبيب في قاعدة بيانات بعد اللقاء.

 Harvardيجب على املندوب أن يضع في اعتباره استخدام استراتيجيات "االحتفاظ بالعميل" في خطته. وفًقا ملراجعة 

Business Review  إذا قام باالحتفاظ 95٪ إلى 25، يمكن أن تتحسن أرباحه، وبالتالي نجاح الزيارة الطبية، بنسبة ٪

 ٪.5بالعميل بزيادة بنسبة 

إذا استمر الطبيب في وصف املنتج الدوائي، فقد يكون هذا مؤشًرا قوًيا على أنه في رض ى عن املنتج وعن األداء الترويجي 

 ف االحتفاظ باألطباء الحاليين بشكل عام أقل من اكتساب أطباء جدد.للشركة. باإلضافة إلى ذلك، يكل
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