A webes jelenlét a jövõben versenyelõnyt jelenthet Önnek!
Miért csatlakozna most sablonos megoldásokhoz, ha Önnek
lehet saját elképzelései szerint kialakított, önálló honlapja?

Legyen a gyógyszertárnak saját domain címe, készítesse el
egyedi honlapját, kiváló minõségû megjelenéssel!

Népszerûsítse független gyógyszertárát saját elektronikus
portálján keresztül!

Tegye lehetõvé a korszerû, kényelmes, egyre népszerûbb
on-line vásárlásformát betegei számára!

Kérje, részletes ajánlatunkat, ismerje meg szolgáltatásainkat!
Minden vállalkozás akár már rövidtávon is piaci elõnyt élvezhet az Internetes megjelenéssel.
Ennek az üzleti lehetõségnek a kiaknázásában szeretnénk segítséget nyújtani Önnek
és gyógyszertárának. Dél-Dunántúl vezetõ gyógyszertári informatikai rendszergazdájaként,
jelentõs internet szolgáltatói háttérrel (Drávanet Zrt.) ajánljuk a régió
gyógyszertárainak következõ minõségi szolgáltatásainkat:
· ADSL és internet elõfizetés, 2007. március 31-ig akár ingyen*.
· Önálló web-tárhely és saját domain regisztráció a gyógyszertár számára.
· Gyógyszertáruk egyedi honlapjának megtervezése és elkészítése.
· OTC termékeik web-áruházának kifejlesztése.
· Honlapjuk üzemeltetése, gyógyszer-információk karbantartása.
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Tisztelt Gyógyszertárvezetõ!
A 2007. január 1-jével érvénybe lépõ jogszabályváltozások megteremtik annak lehetõségét, hogy a gyógyszertárak a versenyképességük fenntartása, új gyógyszertár alapíthatósága érdekében kiegészítõ szolgáltatásokat is kínáljanak vásárlóiknak.
A lehetséges szolgáltatások között új gyógyszertár nyitása esetén feltételként jelenik meg a folyamatos készenlét, internetes gyógyszerrendelésre alkalmas honlap üzemeltetése, valamint a házhozszállítási szolgáltatás biztosítása.
Annak érdekében, hogy a már meglévõ gyógyszertárak ne kerüljenek versenyhátrányba a leendõ új gyógyszertárakkal szemben,
ezért a már mûködõ gyógyszertáraknak szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy a vény nélkül is kiadható készítmények on-line
rendelését és értékesítését saját honlapjukon keresztül mûködtethessék.
Véleményünk szerint e téren igazán hatékony és egyedi megoldást a gyógyszertáruk számára csak az önálló, központosított rendszerektõl független és sablonoktól mentes megoldás biztosíthat. Egyedi rendszerükben önállóan határozhatják meg honlapjuk formai és tartalmi elemeit, webáruházuk termékkínálatát, vásárlási feltételeit saját elképzeléseik és kizárólagosan vállalkozásuk érdekei
szerint formálhatják.Vásárlóik, partnereik közvetlenül találhatják meg és érhetik el önöket a világhálón. Honlapjuk és szolgáltatásaik népszerûsítése hatékonyan és önállóan történhet.
A HC Pointer Kft. nagy multú Internet szolgáltatói háttérrel rendelkezik. Az érdeklõdõ gyógyszertárak számára társvállalatunk,
a közel 3000 ügyféllel kommunikáló Drávanet Zrt. közremûködésével biztosítunk Internet elõfizetést, web-tárhelyet, domain
regisztrációt, egyedi gyógyszertári honlap tervezést, honlap üzemeltetést, gyógyszer információk karbantartását.
A vásárlóik az Internet segítségével tudják kiválasztani a számukra szükséges vény nélküli készítményeket. Az információ a rendelésrõl automatikusan megjelenik a megrendelõ által választott patika rendszerében. A gyógyszerész a rendszer segítségével tudja
visszaigazolni a rendelést és a teljesítést.
Az ajánlott szolgáltatásaink díját az alábbi összesítõ táblázat tartalmazza:
A szolgáltatás megnevezése
ADSL elõfizetés, domain regisztráció, web-tárhely, internet

Egyszeri nettó (áfa nélküli)
szolgáltatási díj
Új elõfizetõként 2007. március 31-ig
akár ingyenesen megrendelheti*.

Folyamatos karbantartás nettó
(áfa nélküli) díja (opció)
A választott elõfizetõi csomagtól függõ,
szerzõdésben rögzített átalánydíj*.

Statikus gyógyszertári honlap elkészítése
35.000,- Ft
(átadott arculati elemek alapján -logo, betutípus, színek,
képek, szöveg- egyedi megjelenítéssel)

2.500,- Ft/hó

Dinamikus gyógyszertári honlap elkészítése
85.000,- Ft
(6-8 menüpont, dinamikusan módosítható tartalommal, admin
felülettel, melyen keresztül folyamatosan szerkeszthetõ,
kezdõoldalon flash intro)

5.500,- Ft/hó

Web áruház a gyógyszertár számára
150.000 - 250.000,- Ft
(Egyedi megjelenítéssel, teljes körû cikkinformációs felület, Igényektõl, elvárt funkcionalitástól
szakmai elemzések- gyógyszerészi gondozás lehetõsége, két- függõen, egyedi árajánlat alapján.
szintû admin (patika vs. vevõ), felület, no fals rendelés,
árukészlet menedzsment).

9.500,- Ft/hó

*Amennyiben új belépõként bármelyik Privát ADSL csomagunkat modem nélkül választja, úgy a havi díjat 2007.03.01-ig elengedjük! A szolgáltatást a DRÁVANET ott tudja nyújtani, ahol az alaphálózati szolgáltató (telefonszolgáltató) felkészítette rendszerét az ADSL technológiára. Az ADSL használata Dél-Dunántúl legnagyobb részén lehetséges, és késõbb az egész ország területén elérhetõvé válik. A különbözõ
ADSL csomagok tartalmáról, díjáról, illetve a lefedettségrõl pontos információval a DRÁVANET értékesítése szolgál az 72/504-000 számon vagy honlapján, illetve személyesen képviselõinken keresztül.
Amennyiben ajánlott szolgáltatatásaink felkeltik érdeklõdésüket, kérjük, hogy elektronikus vagy postai úton juttassák el hozzánk jelentkezésüket. A jelentkezés után minden érdeklõdõt személyesen
megkeresünk és egyedi igényeik ismeretében, teljes körû, testre szabott megoldási ajánlatot adunk számukra.
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