
A Multichannel
Dialogue Program
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MEDIER
Direct Mail
E-mail
Mobil markedsføring
Sms
Andet

UDFORDRING
Pharma-branchen oplever et paradigmeskift, 
hvor det ikke længere blot handler om 
produktion og salg af medicin og fysiske pro-
dukter, men i højere grad også om at levere 
personaliserede services, der kan være med 
til at opbygge en stærk relation til patienten.

MÅLGRUPPE
Patienter, der anvender LEO Pharmas produk-
ter samt potentielle patienter/kunder.

KAMPAGNENS MÅL 
At imødekomme et stigende behov blandt 
patienter for mere målrettet service, behand-
ling og pleje.

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
LEO Pharma udviklede og lancerede en 
patient-orienteret løsning under navnet 
QualityCare™ – et personaliseret dialog-
program, der gennem fl ere kanaler oplyste, 
støttede og motiverede patienter til at tage 
kontrol over deres sygdom. En unik dialog-
plan resulterede i en række forskellige online 
og offl ine ”interventioner” i form af relevante 
artikler, e-mail, sms og telefonsamtaler med 
sundhedspersonale.

Indholdet blev introduceret gradvist på bag-
grund af brugerens engagements- og aktivi-
tetsniveau, hvilket var med til at understøtte 
og fremme brugerens modningsproces, 
motivation og sygdomskontrol gennem 
hele dialogprogrammet. Og brugeren 
havde eksempelvis mulighed for at printe et 
personaliseret magasin eller få det sendt til 
hjemmeadressen.

Dialogplanen blev nøje tilrettelagt på bag-
grund af brugerens QualityCare™ profi l og 

implicitte online adfærd. Det dynamiske 
og personaliserede indhold, som brugeren 
blev præsenteret for, var således udvalgt på 
baggrund af brugerens egne aktivt valgte 
informationer, såsom medicinsk behandling 
og problem/fokusområder, samt hvilke artik-
ler og sider, brugeren besøgte på sitet.

QualityCare™ har vist, hvordan digital 
teknologi kan levere en yderst personaliseret 
brugeroplevelse, der er med til at motivere 
engagementet hos patienten gennem et 
sygdomsforløb. Desuden er det en skalérbar 
og fl eksibel masterplatform, der kan tilpasses 
fl ere sygdomsområder og markeder.

RESULTAT
Løsningen var ved redaktionens slutning rul-
let ud på seks markeder og klar til lancering i 
yderligere 20 markeder efterfølgende.
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