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بایدبرایمارکتینگدرمانیایرانهمهباهمکمککنیم

هفتهنامهگردشگریسالمتایران
شماره بیستم

گفتوگویمدتورپرسبادکترحمیدجمالالدینی،معاونآموزشیدانشگاهعلومپزشکی
آزادتهران

ناظرانگردشگریسالمتنبایدخودشانذینفعاینصنعتباشند

گفتوگوبادکترحسینسلیمانیصالحآبادیمتخصصداخلیوفوقتخصصروماتولوژی
سرپرستبیمارستانشهیدصدوقییزد

پزشکان خوشنام و صادق برگ برنده توریسم درمانی یزد

گفتوگو با امید نیکوکار
مدیرعامل شرکت گردشگری امیدان پرواز

یادداشت
میرپوریا نقیپور

مدیر بازاریابی هتل سیمرغ

هتلداریایران
نیازبهتولیدمحتوایواقعیدارد

امروز محتوا مهمترین ابزار معرفی برند اســت .یکی از
خالهای صنعت هتلداری ایــران ،فقدان تولید محتوای
خوب و واقعی است .خردهای که به هتلهای ایران گرفته
میشود این است که آنان تولید محتوا ندارند .ولی آنچه
در واقع وجود دارد ،این است که تولید محتوا دارند ولی در
این کار نواقص و مشکالت جدی دارند و محتوای درست
و باکیفیــت تولید نمیکنند .به معنــای دیگر ،محتوای
تولیدی آنان غالبا فیک و غیرواقعی اســت و این نقد به
اغلب هتلها وارد است.
تولید انــواع محتوای متنــی ،تصویــری ،ویدیویی و
چندرسانهای باید متناسب با محصول ،خدمات و امکاناتی
باشــد که عرضه میکنند .به عبارتــی ،خدماتی ارائه یا
محصوالت و خدمات جدیدی خلق کنند و توسعه دهند،
ســپس برای معرفی آن به مخاطب از ابزارهای مختلف
بهره بگیرند .ولی متاسفانه امروز تولید محتوای هتلها ...

حذفویزا
انگلستانسالی ۵میلیاردپوندبرای
برایگردشگرانپزشکیاوکراین
سالمتدیجیتالخرجمیکند
به گزارش مدتورپرس؛ والدیمیر زلنسکی،
رئیس جمهور اوکراین هفته گذشته اعالم
کرده است ،برای تشویق ورود گردشگران
خارجــی که قصــد اســتفاده از خدمات
بهداشــت و درمان این کشــور را دارند
سیاست ورود بدون ویزا اجرایی شده است.

استفادهازفناوریهاینوینودیجیتالیامروزه
دراغلبصنایعغیرقابلانکاراستوبهقول
معروف حتی بدون آنها نمیتوان آیندهای
را برای بسیاری از صنایع درنظر داشت .این
درحالی اســت که ظاهرا بخش سالمت و
بهداشتنیزازقاعدهیادشدهمستثنینیست

سرمایهگذارینستاورا
در استارتاپ پروفیزیکو

تیک طب میخواهد مراقب
سالمت سالمندان باشد

یکی از دالیل اصلی توســعه ســود رشد
گردشگری پزشــکی تفاوت نرخ دریافت
خدمات در میان کشورها است .یکی دیگر
ازاین دالیل هم منافعاقتصادیکارفرمایان
بهخصوصدرکشورهاییمانندآمریکاست.
بررسیهای اخیر نشان میدهند بسیاری از

استارتاپ تیک طب یکی از استارتاپ های
سالمت اســت که از خرداد ماه امسال کار
خود را در حوزه مراقبتهای سالمت در بازار
آغاز کرده است .با ولیاهلل الهویی بنیانگذار
ایناستارتاپبهگفتوگو نشستیم تابا تیک
طب بیشتر آشنا شویم .الهویی در سال ۶۹در

