


Semt hastanesinden başlayan yolculuk…
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KISACA ACIBADEM



4 ÜLKEDE

21 HASTANE

13 TIP MERKEZİ

ENTEGRE 
SAĞLIK 
MODELİ

805,000sqm
TOPLAM HİZMET ALANI 

21,000
ÇALIŞAN 

ENTEGRE SAĞLIK MODELİ



YURTDIŞI HEALTH POINT NOKTALARI



HEALTH POINT NOKTALARI



HAVAALANLARI HEALTH POINT NOKTALARI



KARAYOLU SINIR HEALTH POINT NOKTASI



TRANSFER ARAÇLARI



HASTANELER HEALTH POINT NOKTALARI



YABANCI HASTALAR İÇİN TÜM SÜREÇ



15 Ülkede TV 
Reklamları

10 Ülkede 34 
hekimimiz ile 

röportajlar

12 Ülkede 
outdoor 

faaliyetleri

11 ülkede basın 
toplantıları

24 Ülkede Hekim 
Konsültasyonları

14 ayrı branşta, 
25 kongre

4 Ülkeden 
Influender Ziyareti

15 Ülkede 
Hekimlerimiz için 
basın çalışmaları

ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİ



TV PROGRAMLARI 



OUTDOOR FAALİYETLERİ



BASIN ÇALIŞMALARI



DERGİ FAALİYETLERİ



TV SPONSORLUK FAALİYETLERİ



INFLUENCER FAALİYETLERİ



KONGRE KATILIMLARI



WEBINARLAR



Pandemi 
Başladığında

• Tüm Önlemler Alındı
• Kurumlar ile Şeffaf iletişim kuruldu
• Hastalara doğru bilgilendirme yapıldı

Pandemiye 
Uyum

• Ülkelerde tanıtımlar kesilmedi 
• Etkinlikler Online tasarlandı 

Normalleşme
• Sağlık Turizmi 

Organizasyonuna 
odaklanıldı

Pandemi ve 
Sonrası

PANDEMİ YOL HARİTASI



Pandemi 
Başladığında

• Tüm Önlemler Alındı
• Kurumlar ile Şeffaf iletişim kuruldu
• Hastalara doğru bilgilendirme yapıldı

Pandemiye 
Uyum

Normalleşme

Pandemi ve 
Sonrası

PANDEMİ YOL HARİTASI



PANDEMİ BAŞLADIĞINDA

Hasta ve Hastane Güvenliği için 
tüm önlemler alındı…

• Enfeksiyon Konseyleri kuruldu.
• Covid-19 hastaları ayrı tutuldu.
• Sağlık personelleri ayrı görevlendirildi.
• Ortak alanlar sık sık dezenfekte adildi,
• Dergiler, kafeteryadaki masa ve sandalyeler kaldırıldı.
• Kanser hastaları için ayrı giriş noktaları tahsis edildi.
• Bir refakatçiye izin verildi.
• Hastaların ve refakatçilerinin ateşleri ölçüldü.
• Ameliyat öncesi test yapıldı.
• Kişisel koruyucu donanım kullanıldı.
• Tüm ekipmanlar sterilize edildi.
• Ameliyathane her işlemden önce dezenfekte edildi.
• Ameliyat sonrası hastalar tek kişilik derleme odalarına alındı.



Kurumlarla şeffaf ve sürekli 
iletişim kuruldu…

• Korona Virüsü ile ilgili 
bilgilendirme ve tüm önlemlerin 
alınacağına dair bilgilendirme 
yazısı gönderildi.

• Hastanelerimizde alınan tüm 
önlemler ve yabancı 
hastalarımızın mevcut 
durumunu anlatan yazı 
gönderildi.

• Yabancı hastaların normalleşme 
döneminde seyahati için gerekli 
prosedürü anlatan yazı
gönderildi.  

Aracılarımıza ve çalıştığımız kurumlara 
belirsizlik döneminde korona süreci, 
alınan önlemler ve yabancı hastalarımızın 
durumu ile ilgili periyodik bilgilendirmeler 
yapıldı.  

PANDEMİ BAŞLADIĞINDA



Hastalarımız için pandemi süreci 
ile ilgili detaylı bilgi akışı 
sağlandı…
Dijital hesaplarımız üzerinden pandemi 
süreci ile ilgili bilgilendirmeler sürekli 
olarak 13 dilde yapıldı. Konular aşağıda 
yer alan 4 ana başlık çevresinde 
tasarlandı. 

• Güncel Korona Virüs Bilgilendirmeleri

• Korona Virüs üzerine Hekim Röportajları

• Güncel Aşı çalışmaları

• Hastanelerimizde alınan Önlemler

PANDEMİ BAŞLADIĞINDA



Pandemi 
Başladığında

Pandemiye 
Uyum

• Ülkelerde tanıtımlar kesilmedi 
• Etkinlikler Online tasarlandı 

Normalleşme

Pandemi ve 
Sonrası

PANDEMİ YOL HARİTASI



11 Ülkede 
TV Reklamları devam 

etti. 

14 Ülkede 
Basın Çalışmaları 

devam etti

13 Ülkede 
Outdoor çalışmaları 

yapıldı

• Mart – Mayıs Arası 
Acıbadem bilinirlik kampanyaları kesilmedi.

• Haziran – Ağustos Arası 
Normalleşme ve Hasta Kabul süreçleri üzerine yoğunlaşıldı.

13 Dilde
Sosyal Medya 

Yayınları devam etti

PANDEMİYE UYUM SÜRECİ

Pandemi boyunca tanıtım faaliyetlerimiz kesilmedi… 

Sağlık Turizmi için çalıştığımız ülkelerden seyahatler kısıtlanmış olmasına rağmen 
iletişim stratejimizi iki döneme bölüp tanıtım çalışmalarımıza devam ettik. 



Pandemi 
Başladığında

Pandemiye 
Uyum

Normalleşme
• Sağlık Turizmi 

Organizasyonuna 
odaklanıldı

Pandemi ve 
Sonrası

PANDEMİ YOL HARİTASI



NORMALLEŞME

Hastalarımıza seyahat süreci ile 
ilgili bilgilendirmeler yapıldı…
Dijital hesaplarımız üzerinden 13 dilde 
seyahat prosedürü ve seyahat boyunca 
dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili 
bilgilendirmeleri paylaştık…



Pandemi 
Başladığında

Pandemiye 
Uyum

Normalleşme

Pandemi ve 
Sonrası

PANDEMİ YOL HARİTASI



SAĞLIK TURİZMİNDE FIRSATLAR

Gelişen sağlık turizmi pazarındaki temel fırsatları 
değerlendirebilmek için

Güvenli, Konforlu ve Sürdürülebilir 
sağlık hizmeti sunmalıyız… 



SAĞLIK TURİZMİNDE FIRSATLAR

• Avrupa dışındaki rakip ülkelere baktığımızda; 
Turizm Bakanlığı ana iletişimi ve güvencesi altında 
sağlık turizminin her aşaması işleniyor. 

• Turizm ana çatısı altında S.B.ve Turizm bakanlığı 
yakın ve işbirliği içerisinde olması,

• Gelen turistin vize, güvenlik, lojistik ve sağlık 
ihtiyaçlarının bakanlıklar güvencesinde aynı 
standard ve kalitede sunulabilmesi,

• Arama Motorlarında Türkiye Sağlık turizmi imajı 
üzerine çalışılması,

• Nitelikli personel için doğru expat yönetimi ve 
kurumlar için sürelerin kısaltılması faydalı olacaktır. 

Güven…



SAĞLIK TURİZMİNDE FIRSATLAR

• Uçuşların daha sık ve net olması veya sağlık 
turistine yönelik uçuş çözümlerinin sunumu,  

• Sağlık turistinin, vize ihtiyacının daha hızlı 
sonuçlanması, 

• Sağlık turistinin, Fast Pass vb çözümler ile 
güvenlik, pasaport kontrol, bagaj alım vb hızlıca 
geçebiliyor olması, 

• THY ve Acıbadem ofisleri gibi tedavi sonrası takip 
yapabilecek, hasta şikayetlerinde başvurulabilecek 
sistemlerin geliştirilmesi, 

• Politik belirsizliğin olduğu ülkelerde ortak ofislerin 
değerlendirilmesi,

• Uçak ambulans anlaşmaları için bütünsel 
anlaşmalar, 112 filosunun etkin kullanımı fayda 
sağlayabilir. 

Konfor..



SAĞLIK TURİZMİNDE FIRSATLAR

• Tanıtımların sürekli ve sürdürülebilir olması, bütünsel bir 
Türkiye algısı ve güveni üzerine durulması, 

• Tanıtımların seyahate gelen turiste uçakta başlaması, 
sağlık konusunda şikayet vb her sorunda yanındayız 
mesajı verilmesi, 

• Turquality benzeri bir akreditasyon ile güven sağlanması

• Saha etkinlikleri tekrar başladığında hekimlerin kolayca 
seyahat edebilmesi için altyapılar ve imtiyazlar 
geliştirilmesi.

• Afrika vb. ülkelerde sağlık anlaşmalarının bakanlık 
üzerinden yapılması, 

• Türkiye Dizi sektörü bölgede yükselişte sadece dizi 
aralarına reklam vermek değil senaryolara dahil olmak 
fayda sağlayabilir.  

Sürdürülebilirlik…



• Hollandalı 545 Kadın
• Türkiyede bir estetik kliniğine 

karşı facebok grubu kurmuş 
• Kapalı grubun 1000 üyesi oldu.
• De Telegrap ve BBC habere yer 

vermiş
• Haberden Başlıklar;

• Kalça estetiğinden sonra 
kadınlar sakat kaldı.

• Ucuz fiyatı için tercih 
edilmişti. 

• Sosyal medyada çok 
reklamı olan bir firmaydı

• Prosedür öncesi imzalatılan 
doküman Türkçeydi. 

Her olumsuz haber tüm sektörü etkiler…

SAĞLIK TURİZMİNDE EN BÜYÜK TEHDİT




