Gdzie...
Możliwości...

“Zawsze znajdzie się dobre miejsce na zainstalowanie automatu Pharmashop24…”
hh Przykładowe instalacje/ lokalizacje automatów

www.pharmashop24.com.pl
hh Zwiększenie sprzedaży produktów drogeryjnych i farmaceutycznych –
wzrost rentowności drogerii lub apteki
hh Wydłużenie dostępności produktów dla klientów po zamknięciu
drogerii czy apteki

Automat vendingowy
dla farmacji i drogerii

hh Zapewnienie dyskrecji zakupu produktów tym klientom, którzy tego
oczekują
hh Nowoczesna forma sprzedaży produktów drogeryjnych i farmaceutycznych
hh Jest odpowiedzią na potrzeby klientów dotyczące nieograniczonej
czasowo dostępności produktów

Jak to działa?

hh Instalacja w witrynie sklepowej/ aptecznej

hh Instalacja na zewnątrz apteki, sklepu

hh Pharmashop24 to automat samoobsługowy oferujący do sprzedaży
kilkadziesiąt produktów

hh Nowoczesność
hh Sprzedaż
hh Własny biznes

hh Jest to sklep z dostępem do produktów 24h/7 bez potrzeby zatrudnienia pracownika. Zarządzanie nim jest bardzo proste i tanie
hh Sprzedaż produktów odbywa się za pomocą popychacza, a produkty
ustawione są jeden przy drugim. Pozwala to optymalnie wykorzystać
powierzchnię przechowywania produktów o różnych rozmiarach
i kształtach. Automat daje możliwość dowolnego zaaranżowania
półki sprzedażowej w zależności od wielkości i ilości oferowanych
produktów

Zalety
hh Produkt jest eksponowany w szerokiej witrynie w widoczny sposób,
co w myśl reguły „widzę, co kupuję” przynosi korzyści w postaci
„sprzedaży impulsywnej”

hh Instalacja z dodatkowym modułem

hh Instalacja w formie kiosku

hh Elastyczność automatu PharmaShop24 jest niespotykana na rynku.
Sprzedawane produkty mogą być różnej wysokości i szerokości a
liczba rodzajów produktów prezentowanych w automacie dochodzi
do 100
hh Automaty PharmaShop24 mogą być podłączone do lokalnej sieci LAN
lub za pośrednictwem połączenia GSM. Zdalne połączenie daje możliwość generowania raportów sprzedaży, informowania o awariach lub
niepożądanych sytuacjach przez SMS
hh Możliwość łatwego ładowania produktów od przodu dzięki podwójnym drzwiom przednim
hh PharmaShop24 jest odporny na potencjalne uszkodzenia (wandalizm). Umożliwia to montaż automatu na zewnątrz. Wyposażony jest
w szybę anty-włamaniową, kłódki i haki zabezpieczające oraz wzmocnionym czytnikiem banknotów. PharmaShop24 może być dodatkowo
wyposażony w zaawansowany system alarmowy informujący o
niepożądanych zdarzeniach (wibracje czy uderzenia)
hh Produkty wewnątrz automatu chronione są przed czynnikami atmosferycznymi takimi jak: system chłodzenia/ogrzewania produktów, folią UV wbudowaną w podwójną szybę, która chroni przed działaniem
promieni słonecznych

„Zawsze otwarte“
hh Instalacja w witrynie sklepowej/ aptecznej

hh Instalacja z dodatkowym modułem

PharmaShop24 Polska

(+48) 531 668 990 lub (+48) 601 870 164 e-mail: sprzedaz@pharmashop24.com.pl www.pharamshop24.com.pl
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Modele

Zabezpieczona skrytka
i moduł interaktywny

Dodatkowe moduły

ZABEZPIECZONA SKRYTKA

hh Zwiększają powierzchnię i liczbę sprzedawanych produktów
hh Poszerzają dotychczasową ofertę

hh Pozwala aby klienci, którzy nie mogli przyjść do apteki w godzinach
jej pracy mogli odebrać wcześniej zamówione produkty udostępnione w skrzynkach zabezpieczonych kodem bezpieczeństwa
przesłanym przez SMS lub e-mail

hh Pozwalają w bardziej przejrzysty sposób zaprezentować produkty
(np. podział na kategorie)

Zalety

hh Daje możliwość otrzymania zapłaty za produkt lub usługę świadczoną na zlecenie

hh Dodatkowy moduł pozwala ograniczyć koszty energii, system już
zainstalowany wewnątrz głównego automatu PharmaShop24

Zalety

hh Dodatkowy moduł może podwoić pojemność automatu i
ograniczyć koszty zakupu w porównaniu do dwóch automatów
PharmaShop24

hh Buduje lojalność klientów
hh Zwiększenie sprzedaży dzięki możliwości zakupu poza godzinami
pracy. W przeciwnym razie klient dokonałby zakupu gdzie indziej

CLASSIC

EXCLUSIVE

Szerokość

(1)

92cm

Szerokość

Głębokość

(2)

68cm

Głębokość

199cm

Wysokość

Wysokość

(3)

(min) (max)

EXTENSIVE
(1)

124cm

Szerokość

68cm

Głębokość

199cm

Wysokość

(2)
(3)

(min) (max)

N. 6 8 Półki

N. 6 8 Półki

(min) (max)

(min) (max)

EXCLUSIVE
(1)

156cm

Szerokość

68cm

Głębokość

199cm

Wysokość

(2)
(3)

(min) (max)

E XT E N S IV E
(1)

101cm

Szerokość

68cm

Głębokość

199cm

Wysokość

(2)
(3)

(min) (max)

N. 6 8 Półki

N. 6 8 Półki

(min) (max)

(min) (max)

N. 60 90 Linie sprzedaży

N. 70 99 Linie sprzedaży

Dostępny również w rozmiarze (1)88cm I (2)65cm oraz
(3)
wysokości 165 cm dla lokalizacji z podwyższoną
podłogą

Dostępny również w rozmiarze (1)118cm I (2)65cm oraz
(3)
wysokości 165 cm dla lokalizacji z podwyższoną
podłogą

Dostępny również w rozmiarze (1)150cm I (2)65cm oraz
(3)
wysokości 165 cm dla lokalizacji z podwyższoną
podłogą

Dostępny również w rozmiarze (1)95cm I (2)65cm oraz
(3)
wysokości 165 cm dla lokalizacji z podwyższoną
podłogą

(3)

Drukarka do potwierdzenia nieudanej
transakcji produktu

A

C

Wyświetlacz z instrukcją

B

Wysokiej jakości oświetlenie LED

Podświetlana klawiatura

C

Kratka antywłamaniowa

Czytnik banknotów 10, 20 i 50 PLN

D

Zestaw kłódek i haków

Automatyczna skrzynka do wydawania
monet

E

Alarm akustyczny

D

Czytnik banknotów wraz z ochroną przed
słońcem
Automatyczna blokada komory
Bezpieczna gablota wraz
System chłodzenia dla utrzymania odpowiedniej temperatury
Zestaw GSM/Wireless

(3)

Głębokość

199cm

Wysokość

(B)

INTERACTIVE

(C)

41cm
(1)

68cm

199cm

Dostępny również w rozmiarze (1)127cm I (2)65cm oraz
wysokości 165 cm dla lokalizacji z podwyższoną
podłogą

A

B

C

MODUŁ INTERAKTYWNY
hh Pozwala klientowi na łatwe przeglądanie produktów wstawionych
w automacie PharmaShop24, sklasyfikowanych według kategorii,
zainteresowania czy sposobu przyjmowania
hh Pozwala klientowi na przeczytanie wszystkich informacji na temat
produktów sprzedawanych w automacie

A
B

E

Dach dla automatów zainstalowanych na zewnątrz

Szerokość

68cm

INTERACTIVE SAFEBOX

(min) (max)

N. 70 99 Linie sprzedaży

Opcje

133cm

(2)

(min) (max)

N. 60 90 Linie sprzedaży

Anty-włamaniowy system umożliwiający
instalację na zewnątrz

(1)

(A)

N. 6 8 Półki

N. 42 70 Linie sprzedaży

Standardowe wyposażenie

SAFEBOX

Dodatkowa linia sprzedaży
Dodatkowa półka

hh Daje możliwość zdalnej komunikacji z farmaceutą w celu uzyskania
dodatkowych informacji na temat produktu. Pozwala również
zwrócić się o wydanie zgody na odbiór leku OTC z automatu PharmaShop24 zgodnie z obowiązującym prawem

Zalety

Zestaw do identyfikacji karty ID
Czytnik banknotów z opcją wydawania

hh Moduł interaktywny pozwala na korzystanie z oprogramowania w
wielu językach i ich zmianę w razie potrzeby

Zwiększenie głębokości o 30 cm

hh Moduł interaktywny posiada szereg innych możliwości dla apteki/
drogerii/właściciela. Pozwala między innymi na przekazywanie
informacji do konsumentów, wyświetlanie przydatnych numerów
telefonów czy promocji

Winda
Lodówka 4°
Convection air flow
zestaw sterowania z komputera

(3)

(3)

kompatybilność z systemem aptecznym
(po weryfikacji systemu)
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