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Diş Dostu
Dergisi

Diş Dostu Dergisi'nin yıl içinde yayınlanan 

tüm sayıları diş hekimlerine, diş hekimliği 

fakültelerine ve ilgili tüm kuruluşlara 

ulaştırıldı. Haziran ve Eylül  sayılarında 

"Sensoydne" yeni ürününün ilanı için 

dergimizi tercih etti. Bu yıl çıkan 4 

sayımızın tümünde "Bego" tekrar kapak 

sponsorumuz oldu.



Diş Dostu
Tanıtım Filmi
Diş Dostu ailesinin  küçük bir parçasının dahil olduğu, dünden bugüne Diş Dostu'nun 

hikayesinin anlatıldığı ve 'Diş Dostu Nedir/Kimdir?' sorularının yanıtlandığı 2 film çektik. 

Aynı zamanda bir de sokak röportajı yaparak keyifli bir video ortaya çıkardık. Videolarımız 

hem yenilenen web sitemizde hem de sosyal mecralarımızda takipçilerimizle paylaşılacak. 



Diş Dostu
Web Sitesi 
Yenileniyor!

Daha işlevsel, güncel trendlere uygun, aranılan 

bilgiye en hızlı ve kolayca erişebilir olması amacıyla 

web sitemizi yenileme çalışmalarını sürdürdük. 

2018 yılının ilk ayında yepyeni sitemiz yayında 

olacak.



Diş Dostu
Fuar Katılımı
Diş Dostu Derneği olarak 27-30 Nisan tarihlerinde 

CNR'da düzenlenen İdex İstanbul fuarında yer 

alarak, değerli ziyaretçilerimizle buluştuk. 

Ziyaretçilerimize "Diş Dostu Onaylı Klinik" 

projemizle ilgili bilgileri paylaştık.

Diş Dostu
PR Çalışmaları
Yaklaşık 22000 tiraja sahip 

Hizmetix dergisinde geçen yıl sonu 

gerçekleşen Minik Diş Dostları 

etkiniklerinin başarısına yer verildi. 



Diş Dostu
Sosyal Medya 

Çalışmaları
Facebook'da yer alan 2 sayfamız 

ve İnstagram sayfamızda yapılan 

paylaşımlarımıza hız verdik. Bilgilendir- 

menin yanı sıra son dönemde popüler  

hale gelen yaşamın içinden konularla da

sayfalarımızı daha eğlenceli hale getirdik.



İlgiyle takip edilen anne-bebek bloggerlarından 

Bebeğim Geliyor/ Esra Ertuğrul ve Zehra Dörtel'in 

Instagram hesaplarından yapılan canlı yayınlarıyla 

takipçilerinin sorularını yanıtladık. Konuk diş 

hekimlerimiz Diş Dostu Onaylı Klinik Üyeleri Dr. 

Seyhan Gücüm ve Oktay Dülger'di. Birçok sorunun 

yönetildiği canlı yayınlar yaklaşık 15,000 takipçiyle 

buluştuk. 

Sosyal Medya 

Canlı Yayınlarıyla 

Takipçilerle Buluştuk.



İnstagram 

Sayfamızdan



2016 yılının son çeyreğinde Palm City 

Mersin, CarrefourSA İçerenköy, 

CarrefourSA Bursa alışveriş 

merkezlerinde birçok aile ile bir araya 

geldiğimiz, birçok minik diş dostumuz

olan projemiz önemli ödüller kazandı.  

Minik Diş Dostları 
Projesi Ödülleri



2005 yılından bu yana devam eden 

projemize yoğun ilgi devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanına; miniklerin 

ağız ve diş sağlığı konusunda 

farkındalık kazanmasını sağlayan oyun 

setleri, çıkartmalar, boyama kitapları, diş 

fırçası ve macun setleri ulaştırıldı. 

Bu yıl yaklaşık 30,000 minik diş

dostumuz oldu.

Dişler Yine 

Yolunda :)



Dişler Yolunda
Projesi'ne 

Büyük Destek

Diş Dostu ailesinin üyesi Saadet Gıda projemiz için 

2500 adet eğitici boyama kitabının baskısının

maliyetini üstlendi.


