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Anordnar du webbinarier som en del i marknadsföringsmixen för att marknadsföra
era läkemedel? Är du nyfiken på olika sätt att förbättra era sändningar och göra
dem mer engagerande för hälso- och sjukvårdspersonal? Om så är fallet är den här
artikelserien för dig! I två artiklar lyfter vi fram femton aspekter, femton tips, som
hjälper dig att förbättra era webbinarier, utveckla er digitala marknadsföring av
läkemedel och över tid nå fler personer inom hälso- och sjukvården. I förra numret
av Pharma Industry gavs de första 7 tipsen. Här följer de återstående 8 tipsen (+ ett
bonustips).
Tips #8: Tala tydligt, arbeta med
röstläge och undvik att prata för
snabbt.
I ett fysiskt möte använder vi oss av
kroppsspråk, ansiktsuttryck, gester
och röstläge som komplement till det
vi säger. Ofta är ett webbinarium fokuserad till en presentatörs ansikte
och axlar, ibland överkropp, vilket kan
båda för att mycket av våra icke-verbala kommunikation fortfarande kan
förmedlas. Och mycket riktigt är det
ett vanligt argument till varför webbinarer är så bra.
Men utifrån egen erfarenhet från att
ha föreläst via webbinarier, en erfarenhet som blivit alltmer omfattande under pandemin, skulle jag säga att utan
andra i rummet blir det egna kroppsspråket mindre uttrycksfullt. Jag har
kunnat konstatera att jag gestikulerar
och rör mig mindre vilket är ganska
naturligt, men jag vill även hävda att
ansiktsmimiken blir mer sparsam.
Av dessa skäl blir rösten ett viktigare instrument för att bibehålla publikens uppmärksamhet.

Det blir extra viktigt att tala med en
tydlig röst och att undvik att prata för
snabbt då det kan göra det svårt för din
publik att förstå dig. Det är också viktigt att använda tonläge och att använda pauser som ett sätt att understryka
en poäng.
Att stanna upp ger inte bara dig
själv tid att tänka, utan också publiken
tid att uppmärksamma, förstå och ta in
det du säger.
Tips #9: Öva, öva, öva
Ett tidigare tips i den här artikelserien
berörde vikten av att skriva ett manus
för din presentation, och vi antar nu att
det är det dags att sända webbinariet
live om några dagar. Du har planerat
allt och känner dig säker på ditt kommande webbinarium. Men det finns ett
sista steg som du bör ta innan du går
live – och det är att öva.
Själv brukar jag gå omkring här
hemma och mumla igenom manuset
till mina bilder minst två, ibland tre,
dagar innan en större föreläsning. Det
har visat sig bäst om det även förekom-

mer ett par nätters sömn för att inlärningen ska sjunka in.
Att börja öva in presentationen i tid
öppnar upp för möjligheten att arrangera om bilder och argument för att få
ett bättre flyt genom presentationen,
samt att skriva ner stödord och minnesanteckningar på papper.
Skulle sedan något gå fel som berörs
i nästa tips och du har övat tillräckligt
på din presentation, är chansen större
att självförtroendet bibehålls och du
hanterar situationen bättre.
Ge dig själv den bästa chansen att
lyckas genom att öva, öva, öva.
Tips #10: Ha en plan för vad du ska
göra om något går fel
Du har koll på vilken din målgrupp är,
innehållet är väl underbyggt, genomarbetat, visuellt tilltalande och avsett för
er idealkund, er Buyer persona.
Det finns ett väl genomtänkt erbjudande, varje fas i ert webbinarium är
kartlagt, dalar följs av toppar i det
körschema ni tagit fram och varje bild
har ett manus.
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Varje bild förmedlar ett huvudsakligt budskap, inte fler än så, och dessa
underbyggs i de fall det behövs med
överskådliga element som inte proppar
bilden full med information.
Presentationsbilderna blandas med
andra format för att maximera engagemanget hos publiken.
Allt är planerat in i minsta detalj och
du har gjort allt rätt. Men trots det
finns det en möjlighet att något går fel,
och vid en livesändning är det nästan
alltid något som inte riktigt går som
planerat.
Därför är det viktigt att ha ännu en
plan, den plan som detaljerat beskriver
vad du ska göra om något går fel.
Det är förstås mycket som kan gå fel,
men några av de vanligaste felen som
uppstår är att din dator kraschar eller
låser sig, eller att internetuppkopplingen helt plötsligt blir otillräcklig eller
bryts helt och hållet.
I ett fysiskt möte brukar det finnas
alternativa lösningar, såsom att rita på
blädderblock. I ett webbinarium är tekniken viktigare för att kunna förmedla
information och interagera med publiken.
Så fråga dig själv: Vad skulle du vilja berätta, om allt utom din möjlighet
att prata med publiken försvinner? Vilka är de viktigaste budskapen i din
presentation som ändå ger dem en värdefull upplevelse? Ofta är det svårare
att boka om ett webbinarium än det är
att ge de grova penseldragen live för
att sedan följa upp med en sammanfattning, eller hela presentationen, i en
video efteråt.
Se dina presentationsbilder för vad
de är, ett pedagogiskt hjälpmedel för
att förstärka dina budskap, men förlita
dig inte på dem helt och hållet.
Din publik är ju faktiskt där för att
lyssna på vad du har att säga, inte för
att titta på dina bilder.
Tips #11: Använd sociala medier för
att marknadsföra ditt webbinarium
I dag använder allt fler läkemedelsbolag LinkedIn för att marknadsföra olika event, både fysiska och digitala. Det
sker genom att anpassa, filtrera fram,
mottagarna baserat på exempelvis region, yrkesroll, arbetsplats och liknande.
För några år sedan gick LinkedIn ut
och försäkrade att deras algoritm var
tillförlitlig nog att den typen av filtre20 pharma industry nr 3-22

ring på hälso- och sjukvårdspersonal
faller inom vad som anses ”compliant”
för läkemedelsbolag.
Där finns således en möjlighet.
En annan möjlighet som kräver lite
mer förberedelser och tid är det faktum
att vi i Sverige kan sökmotoroptimera
produkthemsidor för receptbelagda läkemedel och därigenom öka relevant
trafik till hemsidan.
I Lifs riktlinjer ”Användande av digitala kanaler utifrån Läkemedelsbranschens etiska regelverk 1709” står
följande för hemsidor:
Även webbsidor med information om receptbelagda läkemedel riktad till hälso- och
sjukvårdspersonal kan sökordsoptimeras.
Eftersom webbsidan endast nås via verifiering från hälso- och sjukvårdspersonal bidrar inte sökordsoptimeringen till att informationen når allmänheten.
Fördelen här ligger i att du har möjlighet att lägga in en eller flera pixlar,
exempelvis en Facebook-pixel, på de sidor på er hemsida där ni säkerställt att
era kunder är besökarna. Med den typen av pixel på besökarens, kundens,
dator kan ni därefter köra ”retargeting”kampanjer på sociala medier. Detta ska
vara tillåtet eftersom vi återigen är välsignade med frågan där hen får ange
att hen är hälso- och sjukvårdspersonal
varje gång de besöker er hemsida på
nytt.
Så det här tipset kommer i två varianter, det enkla där kunderna filtreras
på sina yrkesroller, och det något mer
tidskrävande, mer avancerade och mer

precisa sättet med ”retargeting” baserat på pixelbaserade kampanjer.
Tips #12: Engagera deltagarna       
under webbinariet
Webbinarier är ett utmärkt tillfälle att
interagera med din publik och få feedback från dem. Under webbinariet, se
till att ställa frågor till publiken och
göra din sändning mer interaktiv genom att ta emot och svara på frågor
från publiken eller hålla en liveomröstning. Detta kommer att hjälpa dig att
mäta deras nivå av engagemang och
förståelse.
De flesta plattformar, exempelvis
Zoom, erbjuder möjligheten att skapa
frågor (”polls”) som kan presenteras
vid utvalda faser under presentationen.
Det finns även andra plattformar som
exempelvis Mentimeter och Sli.do som
är möjliga att införliva direkt i dina
presentationsbilder.
Ofta är flervalsfrågor som ställs antingen via streamingplattformen eller
en tredjepartsplattform ett säkrare sätt
att få igång interaktion då de flesta drar
sig för att öppna kamera och mikrofon
och därmed bli en del av sändningen
för att interagera och ställa sin fråga.
Tips #13: Inkludera en uppmaning     
i (slutet av) ditt webbinarium
Ett webbinarium kan bara nå sin fulla
potential om det inkluderas uppmaningar, Call to actions (CTAs), för någon form av fortsättning i dialogen. Ett
eller flera ”nästa steg”.

Omvänt, om det inte finns någon
CTA alls utan det i stället bara informeras under sändningen med en tanke
att fortsättningen är ”business as usual”, med de vanliga interaktionerna
som troligen skett ändå, går ni miste
om ett viktigt tillfälle.
I Tips #3 arbetade ni fram ett erbjudande till publiken.
Se till att, om det är lämpligt, inkludera CTAs löpande under sändningen
och avsluta med en väldefinierad och
tydlig CTA.
Vill ni arbeta med löpande uppmaningar så kan dessa nämnas av den
som presenterar, men behöver inte göra
det, utan kan läggas in som en ”nyhetsremsa” längst ner på skärmen när det
passar.
Att det är ni uppmanar om är genomarbetat är lika viktigt som att ni
genomför uppmaningen, eller uppmaningarna, på väl valda ställen i sändningen.
Tips #14: Följ upp med din publik
efter webbinariet
När webbinariet är över, glöm inte att
följa upp sändningen med din publik.
Tacka dem för att de varit med, dela en
länk till ett utvärderingsformulär där
det är viktigare att få svar på 3–4 väl
valda frågor, än 7–10 frågor, som i ett
enda slag ger er de svar ni helst skulle
vilja få ut. Ett längre formulär har ofta
väsentligt lägre svarsfrekvens än ett
kortare. Flervalsfrågor får ofta fler svar
än fritextfrågor.
Du kan också ställa en öppen fråga
direkt i mailet om deltagaren har någon uppföljningsfråga som de aldrig
fick tillfälle att ställa under sändningen, eller kommit på i efterhand.
Det viktigaste är att tänka kommunikation i olika strömmar där webbinariet var en ström, konversation via
email enligt förslaget ovan en ström,
uppföljningen på erbjudandet ni marknadsförde under sändningen en ström,
uppföljningen från kollegorna på säljeller medicinska avdelningen en ström,
och så vidare.
Skälet till att det är viktigt att tänka
på olika strömmar är att inte missa potentialen i någon av dem och så långt
det är möjligt hålla i gång konversationen med er publik för att på så sätt få
dem att gå fler steg i er värld.

Som jag sagt i många år nu: ”Det företag som lyckas få sina kunder att gå
flest steg i sin värld vinner”.
Tips #15: Erbjud en inspelning av
webbinariet
Även om folk inte kan delta i ditt webbinarium live, kan de fortfarande vara
intresserade av att se det vid ett senare
tillfälle. Genom att tillhandahålla en
inspelning av webbinariet kan du ge
din publik möjlighet att ta del av kunskapen på sin egen utvalda tid.
Är det även möjlighet att använda
inspelningen som en konverteringspunkt, det vill säga en plats i er digitala värld där ett utbyte av värde sker,
så ta tillvara på den möjligheten. Ni får
tillåtelse (consent) att kommunicera vidare med kunden i andra kanaler, och
kunden får tillgång till det värde som
finns i webninariet.

Bonustips

När jag skrev den här artikelserien
hade jag precis kommit tillbaka från
kongressen Pharma customer engagement Europe 2022. Customer engagement är stekhett inom svensk läkemedelsindustri och det nya område där
många bolag försöker orientera sig. På
kongressen omnämndes Personas, eller Buyer personas, som grunden till
all kommunikation (se Tips#1) och därefter låg fokus på att basera alla planer,
alla diskussioner och allt genomförande, på data.
Det är endast genom analys av data
och de insikter som följer som ni kan
utvärdera om era ”tactics” lyckats eller
inte. Er magkänsla, eller att en eller två
kunder sagt att ert initiativ varit bra, är
kort sagt inte värt särskilt mycket. Med
det menas inte att vare sig magkänslan
eller det fåtal återkopplingar som kommit in har fel, med det lyfts endast det
faktum att underlaget är alldeles för
tunt. Det finns ingen studie som hade
godkänts med n=3, utan underlaget behöver vara större och det måste utvärderas över tid.
Också detta lyftes gång på gång under kongressen i London.
Därför vore det ju nästan tjänstefel
att inte påpeka det faktum som ofta
glöms bort i den väldigt aktiva verklighet vi lever i, och det är att ni måste
planera in tid för utvärdering.

Så viktigt är det att jag skriver det
igen.
Ni måste få in tid för en genomtänkt
analys och utvärdering av ert event redan i planeringsstadiet av sändningen.
Boka mötet tidigt, långt innan sändningen, så att alla vet att det ska ske,
har möjlighet att förbereda sig, så att
det arbete ni utför i det mötet leder till
riktiga insikter som sedan används i
planeringen av nästa initiativ.
Om ni, som så många andra som arbetar på svenska läkemedelsbolag, inte
tar er tiden att grundligt ta er an steget
”utvärdering”, så kan jag även här
sticka ut hakan och säga att er framtida
karriär är i fara.
Det är inte för intet som läkemedelsbolag satsar så otroliga summor på att
få till plattformar som sammanställer
den data ni har tillhanda presenterade
i olika grafiska rapporter. Det är inte
för intet som en kongress med några av
de högsta cheferna på några av de
största läkemedelsbolagen lyfter fram
det här steget som oerhört viktigt. Något som absolut inte får förbises.
Så mitt bonustips är egentligen inte
att du ska analysera data och utvärdera ert webbinarium, det är det förstås
också, MEN… mitt tips är att just du
ska ta ett helikopterperspektiv för att
klarlägga de tydliga satsningar som
sker i just din organisation och se till
att du förkovrar dig inom det området.
Customer engagement är garanterat
ett sådant område och satsar du på att
lära dig mer kommer du att skina.
Kanske, förhoppningsvis, ses vi på
”Pharma customer engagement” i London 2023.
Nu är 15 tips många och vi har fått
dela upp dessa på två artiklar, men har
du några andra tips för att förbättra
webbinarier eller presentationer i stort,
eller har du något att bidra med inom
eHälsa till tidningen, så kommentera
gärna genom att skicka mig ett mail.
Du når mig på fredrik@dualia.se.
Tills nästa gång önskar jag dig allt gott!

FREDRIK HOLMBOE
Ägare & Lead digital strategist på Dualia
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