
 

 

 

Brief creatie website DENT ESTET 

 

The big picture – despre DENT ESTET 

• Istoricul companiei 

Povestea DENT ESTET a început acum 20 de ani când Dr. Oana Taban a avut inițiativa 

de a aduce pe piața din România servicii stomatologice premium, aliniate la standard 

internaționale. Misiunea DENT ESTET a fost întotdeauna aceea de a transforma 

viziunea pentru inovație în realitate. 

• Pozitionarea in piata 

DENT ESTET înseamnă astăzi 10 clinici dentare de excelență în București, Sibiu și 

Timișoara, unice în România, peste 97 de medici certificați internațional în toate 

ramurile medicinei dentare ce activează în 3 divizii medicale de excelență, DE Implant 

Division®, Esthetic Division® și Advanced Orthodontic Division®, peste 80 000 de 

pacienți încrezători în propriul zâmbet, echipe medicale integrate ce oferă tratamente 

complexe și tehnologii ale viitorului în stomatologie, aduse în premieră în țara noastră. 

DENT ESTET este din 2016 parte din grupul MedLife iar clinica DENT ESTET 

Primăverii este singurul Centru de Excelență Straumann din țară. 

• Unique selling proposition 

The Leading Dental Centers of Romania; avand in vedere ca anul acesta implinim 

20 de ani, folosim un nou USP: Future of dentistry now. 

• Beneficiile DENT ESTET 

De aproape 20 de ani construim zâmbete și am ales să facem asta la cele mai înalte 

standarde. Performanța este cuvântul cheie care ne caracterizează activitatea și avem 

încredere în serviciile stomatologice pe care le prestăm în mod profesionist și în 

modelul pe care îl promovăm: medicină dentară fără compromisuri, excelență în 

servicii de calitate, dezvoltare sănătoasă și responsabilă, siguranța echipei și 

medici supraspecializați. 

Am demostrat că reușim, prin succesul tuturor clinicilor DENT ESTET, să 
asigurăm același nivel de excelență al serviciilor, indiferent de orașul în care 
suntem.  



 

 

 

• Descriere public tinta 

Niciodată nu ne-am raportat la Dent Estet ca la un business și atât. Dent Estet este 

familia noastră și cea mai mare pasiune, de aceea nevoile pacienților sunt și vor 

rămâne epicentrul activității noastre. 

✓ Pacientul nostru se preocupă de sănătatea sa și a celor dragi 

✓ Pacientul nostru se documentează temeinic înainte de a face o alegere și știe 

să filtreze informațiile cu care intră în contact 

✓ Pacientul nostru are în vedere întotdeauna beneficiul pe termen lung 

✓ Pacientul nostru dorește să prevină înainte să trateze 

✓ Pacientul nostru apreciază calitatea și înțelege că aceasta îi asigură confort, 

siguranță și excelență în servicii 

✓ Pacientul nostru este promotor al puterii de a alege corect 

✓ Pacientul nostru îi inspiră pe cei din jur și valorizează recomandările de la 

prieteni și cunoștințe  

✓ Pacientul nostru prețuiește estetica zâmbetului cu aspect natural 

 

• Care este obiectivul acestui website  

 

1. Generare lead-uri 

2. Prezentare business + servicii 

3. Brand awareness 

4. Construirea unei comunitati online 

   

Functionalitati website 

• Modul consultatii online 

• Abonare Newsletter 

• Optiune selectare limba (site bilingv, RO-EN) 

• Blog cu comentarii + RSS + social sharing 

• Harta interactiva cu locatiile DENT ESTET  

• Search dupa keyword 

• Galerii media interactive 



 

 

 

• Suport video (video headers + galerii) – sa se miste bine si sa se incarce repede 

site-ul pe video 

• Microinteractiuni (miscari subtile si de efect pe site, ex: cum se misca un buton 

cand apesi pe el, scroll-ul, cum apar slider-ele etc) 

• Formular contact 

• Chat online 

• Monitorizare traffic website – Google Analytics 

• Integrare retele sociale (live feed Facebook/Instagram ) 

• CMS (Content Management System) usor de utilizat 

• Design responsive/web app – avand in vedere volumul mare de continut (numar 

mare de pagini + subpagini) trebuie gasita o solutie prin care utilizatorul sa poata 

naviga usor in website, fara a se pierde in pagini, atat pe desktop, cat si pe 

interfata de mobil. 

• GDPR compliant 

• Setari SEO: URL rewrite, gestiune meta keywords, sitemap google, etc   

• Setari generale: de securitate, e-mail, meniu, date companie etc 

• Timp de incarcare a paginilor – respectare a ultimelor standarde web, incarcare 

rapida, vizitatori simultani 

• Timpul de incarcare al site-ului va fi sub 3 secunde, pentru toate tipurile de 

device-uri 

• Breadcrumbs 

 

NAVIGARE 

Website-ul DENT ESTET va avea urmatoarea stuctura de navigare. Propuneri 

alternative de structura sunt binevenite. 

o Homepage 

o Despre noi 

o Echipa  

- Listare echipa 

- Pagina interioara echipa 

o Tehnologie 

- Listare tehnologii 

- Pagina interioara tehnologii 

o Tarife 

- Listare preturi Bucuresti 

- Listare preturi Sibiu 



 

 

 

- Listare preturi Timisoara 

o Media  

- Listare articole 

- Pagina interior media 

o Noutati/Blog 

- Listare articole blog 

- Articol blog 

- Categorii 

- Arhiva 

o Cariere 

- Listare posture disponibile 

- Pagina interioara cariere 

o Contact 

o Tratamente 

- Listare tratamente 

- Pagina interioara tratament 

o Solutii financiare 

- Pagina solutii financiare 

- Pagina preturi  

- Pagina abonamente corporate 

- Pagina garantia calitatii 

o Footer 

- Afilieri 

- Parteneri 

- Termeni si conditii 

- Sitemap 

- Meniu principal 

- Fomular contact/programare rapid/a 

Directii vizuale 

Stilul vizual este definit de urmatoarele cuvinte: 

[  ] Helpful  
[  ] Prestigios  
[  ] Simplu/Minimalist 
[  ] Abordabil 
[  ] High-tech  
[  ] Corporate  
[  ] Modern  
[  ] Credibil/Expert  



 

 
[  ] Sofisticat 
[  ] Natural/Organic (unitate visuala si flow natural al interactiunii cu website-ul) 
[  ] Profesional 

 
 
Culori propuse dar nu impuse: albastru, alb, turcoaz, platina 
 
Se doreste un design care sa respecte branding-ul DENT ESTET. Website-ul trebuie sa 

fie fresh, actual, user friendly. 

Nice to have: 
• Flat design 
• Micro interactions 
• Web fonts 
• Template newsletter in ton cu design-ul general al site-ului 
• Exemplu de landing page pentru campanii marketing  

 
Exemple website-uri: 

• https://dentalpartners.co.uk/ - efectul scroll 
• https://mydentist.se/ 
• https://zahneins.com/ - tipul de video din header + grafica in general 
• https://maloclinics.com/en 
• https://www.straumann.com/ 

 
Website-uri concurenta: 
 

• DentCof - https://www.dentcof.ro/ 
• Crystal Dent - https://www.crystaldentalclinic.ro/ 
• Dr. Leahu - https://cliniciledrleahu.ro/ 
• Dental Med - https://www.dental-med.ro/  
• Clinica Trident - https://clinicatrident.ro/ 
• Velvet Dental - https://velvetdental.ro/ro/ 
• Neoclinique - https://www.neoclinique.ro/ 

 
Continut 

Creare continut (copywrite) optimizat SEO 

• Research si implementare keywords 

• Metatags 

• Flow al informatiei coerent 

• Call to actions scurte si sugestive 

Tone of voice: persoana a 2-a singular, respectuos, emotional 
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