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De online wereld wint de laatste weken nog meer aan 
belang. Het is voor je apotheek dan ook essentieel om 
online aanwezig te zijn en om vindbaar te blijven voor je 
patiënten en potentiële klanten. Naast nieuwe kanalen 
kunnen best ook de bestaande sociale mediakanalen 
(Facebook en Instagram), voor een betere zichtbaarheid én 
vindbaarheid, geoptimaliseerd te worden. 

TIP 1: Communiceer veranderingen

Nieuwe openingsuren, andere regels in de
apotheek, afleveren aan huis of via een 
kluisje aan de apotheek. Hoe past jouw 
apotheek zich aan, aan de nieuwe 
omstandigheden? Het zijn allemaal zaken 
die relevant zijn om te weten en te
communiceren naar je patiënten en je 
klanten. 

Benadruk hierbij dat je meer dan ooit voor 
je patiënt en klant klaar staat.

Communiceer deze veranderingen op:

- Je website
- Social Mediakanalen
- Mijn bedrijf op Google
- In de apotheek (schermen, posters, …)



TIP 3: Houd de vinger aan de pols

Monitor de situatie dagelijks. Volg 
het nieuws en eventuele nieuwe 
overheidsmaatregelen op de voet 
op en houd nauwkeurig de impact 
van de beslissingen bij voor jouw 
apotheek. 

TIP 2: Zet in op ‘brand & awareness’ 
campagnes

De meeste klanten zijn nu niet in 
‘koopstemming’. Producten als 
voeding, speelgoed en media 
boomen wereldwijd maar voor veel 
andere producten en diensten 
houdt de consument zijn 
portemonnee dicht. 

Wat kan je doen?

- Toon je menselijke kant en zet 
bijvoorbeeld hartverwarmende 
acties in de verf. Acties die je 
onderneemt voor je 
medewerkers, je patiënten én je 
klanten.

- Communiceer deze persoonlijke 
zaken via je social media 
kanalen. 



TIP 4: Beheer je digitale kanalen!

Neem je website en sociale media 
grondig door en ga naar waar er 
aanpassingen moeten gebeuren. Is 
alle content nog relevant? Zijn er 
lopende campagnes of beelden die 
niet conform zijn met de 
coronamaatregelen? Zet die dan 
even onhold of verwijder deze. 
Maak eventueel een aparte sectie 
met nieuws en updates op je 
website.

TIP 5: Meer social media, please!

Probeer meer te posten op sociale 
media. Mensen scrollen nu thuis 
vaker door Facebook, Instagram en 
Twitter. Maar in die stroom van 
content geldt ook nu: kwaliteit 
boven kwantiteit! Social media 
posts die verband houden met het 
de actualiteit en interactie 
aanmoedigen, scoren goed. Speel 
hierop in en kies eens voor een quiz 
of poll in je Instagram stories. 
Mensen zijn vandaag ook opzoek 
naar nieuwe dingen, denk na hoe je 
hier als apotheker kan op inspelen.
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En nu de praktijk 

Hopelijk hebben wij me onze tips je 
(nieuwe) inzichten gegeven over 
hoe je als lokale apotheker je 
apotheek (nog meer) online 
vindbaar kan maken.

Meer weten?

Kijk dan zeker even naar onze 
opleidingen en workshops die wij 
selectief op maat van apothekers 
maken. 

https://essenzie.be/opleidingen

Of neem gewoon even contact met 
ons op: info@essenzie.be

TIP 6: Denk aan Google!

Ook met Google Mijn Bedrijf heb je 
als apotheker de mogelijkheid om 
klanten aan te trekken en met hen 
interactie te hebben wanneer ze op 
Google naar uw apotheek zoeken. 
Met uw bedrijfsprofiel ben je 
automatisch aanwezig op Google 
Zoeken en Maps, waardoor je foto's 
van producten en speciale 
aanbiedingen kunt posten je
gegevens van de apotheek kunt 
toevoegen en bewerken. Wist je dat 
deze tool helemaal gratis is?


