
W jaki sposób budować sylwetkę eksperta  
w mediach społecznościowych?

mgr farm. Justyna Uman-Ntuk, Partner Zarządzający Solutio Medica
Kontakt: justyna@solutiomedica.pl
Tel: +48 533 632 321

Afiliacja:

Justyna Uman-Ntuk



Wielu implantologów zyskało pozycję eksperta w realnym życiu 
poprzez liczne rekomendacje wśród najbliższego otoczenia. To 
kreowanie marki osobistej lekarza, której jednym z celów jest wła-
śnie budowanie pozycji eksperta. Tworzenie marki należy jednak 
przenieść również do sieci, bo to tam przebywa obecnie więk-
szość pacjentów. W tym celu należy świadomie wykorzystywać 
dostępne tam środki komunikacji, czyli media społecznościowe. 
Sylwetkę eksperta możesz budować w nich poprzez dzielenie się 
wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie, którego nie posia-
da przeciętny użytkownik internetu.

Jak budować sylwetkę eksperta poprzez markę 
osobistą?

Budowanie marki osobistej jest bardzo personalne, gdyż po-
wiązana jest ona z konkretną, realną osobą, a nie z placówką, jak  
w przypadku gabinetu medycznego. Opiera się na ciągłym do-
skonaleniu się w swojej dziedzinie i nastawieniu przede wszyst-
kim na odbiorców. Docieranie do ludzi, na przykład przez reklamy 
jest proste, bo płacisz za to i otrzymujesz natychmiastowy efekt.  
W przypadku budowania pozycji eksperta, dotarcie do ludzi 
będzie wymagało od Ciebie dużej ilości czasu i pracy, a przede 
wszystkim zaangażowania i autentyczności. Nie skupiaj się na so-
bie i na tym, jak dobrym ekspertem jesteś. Jeśli chcesz, by odbior-
cy tak o Tobie myśleli, skup się na treściach, które im pokazujesz  
i dostarczaj im dobre i adekwatne materiały.
Influencer marketing a stomatologia

Słowa „influencer” zapewne nigdy nie połączyłbyś ze stomato-
logią. Może zdziwisz się, ale to jednak błędne założenie. Istnieje 
bowiem pojęcie influencera specjalistycznego, którym może 
być np. lekarz dentysta. Jeśli chcesz być ekspertem w mediach 
społecznościowych, stajesz się poniekąd influencerem. Co jest 
esencją influencer marketingu? Nie, nie reklamowanie produk-
tów i firm. Kluczowe jest zaufanie. Rynek dojrzewa już pod tym 
względem i najbardziej wartościowi influencerzy to tacy, którzy 
nie działają dla pieniędzy, a z powodu swojej pasji. Pozycja takiej 
osoby jest na tyle istotna, na ile ludzie są gotowi jej zaufać. Jest 
to szczególnie istotne w przypadku influencer marketingu doty-
czącego zawodów medycznych. Jeśli chcesz stać się ekspertem, 
musisz kierować się autentycznością i wiarygodnością. 

W jaki sposób zostać ekspertem w mediach 
społecznościowych?

Przede wszystkim znajdź swoją niszę. Zwracaj uwagę nie na to, 
kim jesteś, ale na to, co robisz. Skup się na tym, co Cię interesuje, 
w czym się odnajdujesz i co znasz najlepiej. Musisz zastanowić 
się, jaką wartość chcesz przekazać i czym możesz się wyróżnić.  
W tym przypadku, możesz skupić się na swojej specjalizacji, wą-
skim aspekcie stomatologii, o którym wiesz znacznie więcej, niż 
przeciętny odbiorca. 
Ważny jest również dobór odpowiedniego kanału komunikacji. 
Nie musisz działać na każdym możliwym portalu i być tam obec-
nym przez całą dobę. Musisz ustalić do kogo chcesz dotrzeć, 
gdzie przebywa Twoja grupa docelowa, a następnie dobrać do 

niej odpowiedni środek komunikacji. Najlepiej wybierz jeden ka-
nał, na który będziesz mógł poświęcić odpowiednią ilość czasu 
i pracy.
Dobrym wyborem dla Ciebie może okazać się blog. Jest to świet-
ne rozwiązanie, jeśli nie chcesz udzielać się często, a jednocześnie 
zależy Ci na przekazywaniu merytorycznych treści. Blog to miejsce 
przede wszystkim dla osób, które chcą dzielić się wiedzą, która nie 
jest szeroko dostępna dla każdego. Szczególnie w dziedzinie im-
plantologii, która wymaga posiadania dużego zasobu informacji  
i doświadczenia. Czy w takim razie jest lepsze miejsce, by budo-
wać swoją pozycję eksperta? 

Zasady komunikacji, którymi kierują się eksperci
• Bądź niedoskonały – to, że jesteś ekspertem w danej dziedzi-

nie, nie znaczy, że nie możesz się mylić. Nie bój się do tego 
przyznać.

• Znajdź pomysł na siebie – nie możesz być po prostu leka-
rzem stomatologii, lecz być zdecydowanym w tym, jaką ko-
munikację chcesz prowadzić.

• Bądź systematyczny – to wymaga dużej ilości pracy, ale dzię-
ki temu zwiększysz swoją wiarygodność.

• Dziel się subiektywną opinią – jesteś profesjonalistą, więc na 
pewno posiadasz opinię na wiele tematów, opartą o aktual-
ną wiedzę medyczną. Nie obawiaj się stanowczo jej wyrażać.

• Angażuj się w dyskusje, zachęcaj do interakcji – rozmawiaj! 
Nie możesz prowadzić jednostronnej komunikacji, bo w ten 
sposób spowalniasz proces budowania swojej marki osobi-
stej. 

• Publikuj sprawdzone informacje – w internecie każde po-
tknięcie jest zauważane, więc zawsze opieraj się na wiado-
mościach, które są sprawdzone. Jest to szczególnie ważne 
dla osób, które są obecne w mediach społecznościowych  
w kontekście zawodu medycznego.

• Bądź szczery – zdobycie zaufania ludzi to długotrwały pro-
ces, wymagający zaangażowania i wiarygodności. Pokazuj 
prawdziwe oblicze i prezentuj swoje treści w spójny sposób.
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