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Diş Dostu Derneği 28- 30 Mayıs tarihleri arasında, TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi’nde, 2-
4 Ekim tarihlerinde ise 19. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi’nde yer alarak, 
ziyaretçileriyle  buluştu.  
 



 
  

 

 

Diş Dostu Dergisi 

 

Diş Dostu Dergisi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları diş hekimlerine ve ilgili kuruluşlara ulaştırıldı.  



  

Diş Dostu Onaylı Klinik Projesi  
 
İstanbul’da 2 yeni klinik, proje üyemiz oldu.  
 



Diş Dostu 1. Blogger Günü 

 

Günümüzde blogların çok ilgi gördüğü gerçeğiyle yola çıkarak, Diş Dostu onaylı klinik olan Klinik 
32’de ünlü bloggerlara özel bir kahvaltı düzenledik. Yaklaşık 30 bloggerın katıldığı etkinlikte 
amacımız; Diş Dostu logosunu anlatmak, Diş Dostu onaylı kliniklerin farklarını belirtmek ve çoğu 
anne olan bloggerlara, onların yoluyla da tüm annelere koruyucu bakımın ağız ve diş sağlığındaki 
önemini vurgulamaktı. Blogger katılımcılar, sosyal mecralarda gün ile ilgili paylaşımlarda bulundular.  
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Bloggerların Instagram 
paylaşımları  



Blog paylaşımları  



Diş Dostu 2. Blogger Günü 

Diş Dostu onaylı klinik olan Dentalife’da ünlü bloggerlara özel ikinci kez bir kahvaltı düzenledik. Bu 
ikinci etkinliğe yaklaşık 16 blogger katıldı. Blogger katılımcılar, sosyal mecralarda gün ile ilgili 
paylaşımlarda bulundular. Ayrıca ilk kez bu etkinlikte koruyucu bakım paketleri projesinin duyurusu 
yapıldı.  
 
 



Bloggerların Instagram 
paylaşımları  



 
 
Diş Dostu Oyun Seti  
 
Diş Dostu, yeni eğitim dönemi için çocuklara özel oyun seti hazırladı. Çocuklar dişlerini her fırçaladıklarında  
çıkartmaları yapıştırarak 30 günün sonunda oyunu tamamlıyorlar. Oyunun yanında bilgi vermeyi de ihmal 
etmedik, oyunun arka yüzünde hem anneler hem çocuklar için eğitici bilgiler var. Oyun tamamlandığında 
aile yada öğretmen tarafından çocuğun ismine özel başarı belgesi veriliyor. 



 
 
Diş Dostu Klinik Broşürleri 
 
Diş Dostu onaylı kliniklerimizde hastalara yönelik, projenin önemiyle ilgili bilgi veren broşürlerimiz 
yenilendi. Yine projemizin kliniklere tanıtımı için var olan broşürünü de güncelledik.  



 
 
Diş Dostu Koruyucu Bakım Paketleri Broşürü  
 
Diş Dostu onaylı kliniklerimizde dağıtılmak üzere hazırlanan koruyucu bakım paketlerinin broşürü 
hazırlandı.   



Diş Dostu PR Çalışmaları 
İş ve hizmet dünyasının profesyonellerine ulaşan Hizmetix dergisinin 100. özel sayısı ve son 
sayısında röportajlarımız yayınlandı. Yine birçok anne-çocuk dergisinde yer almaya devam ettik.  



Diş Dostu Dental Asistan Hizmet İçi Eğitim Ve Gelişim Programı 
 
Yeni konularıyla bir kez daha İstanbul’da asistanlarımızla buluştuk.  


