
Η εταιρία Animapps AE καινοτομεί 
στο χώρο των φαρμακείων παρου-
σιάζοντας την υπηρεσία οθόνης 
φαρμακείου «SmartTV»

[Smart TV]
Υπηρεσία Οθόνης Φαρμακείου
Αποκτήστε την τώρα και επωφεληθείτε από τις παροχές της :
= Ξεγνοιάστε από τις εφημερίες
= Προβάλετε τις δικές σας διαφημίσεις
= Γράψτε τα δικά σας ενημερωτικά μηνύματα
= Κερδίστε χρήματα από τις διαφημίσεις μας
= Χρησιμοποιήστε τη δική σας οθόνη
= Καθημερινή προβολή του φαρμακείου σας στην εφαρμογή Farmakeia
= Δυνατότητα προβολής και σε κατακόρυφο προσανατολισμό (portrait orientation)



Αποκτήστε το δικό σας ψηφιακό κανάλι!
Η Animapps σας παρέχει μία ολοκληρωμένη υπηρεσία, με την 
οποία μπορείτε και εσείς να προβάλετε τα δικά σας διαφημιστικά 
μηνύματα απευθείας στην τηλεόρασή σας.

Σας παρέχουμε διαχειριστικό 
πρόγραμμα, ώστε να μπορείτε 
να ανεβάζετε/ανανεώνετε τα δικά 
σας video & εικόνες, που θέλετε 
να διαφημίσετε, σε πραγματικό 
χρόνο, στο φαρμακείο σας.

Αν δεν έχετε τη δυνατότητα, να φτιάξετε τα δικά σας video/εικόνες, κανένα πρόβλημα! Σε 
αυτή την περίπτωση, αναλαμβάνουμε εμείς να σας φτιάξουμε τα γραφικά, που θα κάνουν 
το προϊόν σας να ξεχωρίζει! Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση.

Ξεγνοιάστε από το άγχος των 
εφημεριών, αφού η ίδια η 
οθόνη προβάλλει αυτόματα την 
καθημερινή καρτέλα των εφη-
μεριών του φαρμακείου σας, τις 
ώρες που πρέπει, χωρίς κανένα 
κόπο από εσάς.

Εμφάνιση του φαρμακείου 
σας στην εφαρμογή 
Farmakeia

Καθημέρινη προβολή στις 
λίστες της εφαρμογής 
Farmakeia με περισσότερους 
από 300 χιλιάδες χρήστες  σε 
iPhone, iPad & Android.

Προβάλετε κυλιόμενα ενη-
μερωτικά μηνύματα και 
ενισχύστε την επικοινωνία με 
τους πελάτες σας. Ενημερώστε 
τους για τις νέες σας παραλαβές 
αλλά και για προσφορές εποχι-
κού περιεχομένου.



Οι εφημερίες έτσι όπως πρέπει να είναι!

Για πρώτη φορά η τηλεόραση σας βγάζει χρήματα!

Η οθόνη εμφανίζει ενημερωμένες καρτέλες εφημεριών της περιοχής σας, τις ώρες μη λειτουρ-
γίας του φαρμακείου σας. Επιπλέον, παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τόσο για εσάς όσο 
και για τους πελάτες σας, χάρη στα μοναδικά της πλεονεκτήματα:

= Εμφανίζει τη χιλιομετρική απόσταση του κάθε φαρμακείου από το φαρμακείο σας
= Παρέχει ειδική ένδειξη για τα ομοιοπαθητικά φαρμακεία
= Προβάλλει τα πλήρη στοιχεία των εφημερευόντων φαρμακείων (επωνυμία, διεύθυνση, 

ωράριο, τηλέφωνο)
= Ταξινομεί τα φαρμακεία με βάση το ωράριο, αλλά και με βάση την αποστάση που 

έχουν από το φαρμακείο σας
= Εμφανίζει χάρτες με δρομολόγηση από το φαρμακείο σας προς τα φαρμακεία που 

εφημερεύουν 
* Η εμφάνιση με χάρτες αφορά μέχρι 4 εφημερεύοντα φαρμακεία. Σε περίπτωση που είναι περισσότερα 

θα εμφανίζονται σε μορφή λίστας.

Για κάθε διαφημιστικό video & εικόνα, που θα προβάλλεται στην οθόνη σας, μέσω της διαφη-
μιστικής πλατφόρμας της Animapps, θα κερδίζετε χρήματα! 

Θα μπορείτε να βλέπετε, μέσα από το διαχειριστικό πρόγραμμα, που σας παρέχουμε, τα οικο-
νομικά στοιχεία, ώστε να ξέρετε ακριβώς το ποσό, που κερδίζετε κάθε μήνα και η πληρωμή θα 
γίνεται απευθείας στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Κάντε τώρα την εγγραφή σας στην υπηρε-
σία Smart TV και κερδίστε χρήματα χωρίς κόπο!

* Τα διαφημιστικά video ή εικόνες που θα προβάλλονται, θα αφορούν μόνο προϊόντα, που διατίθονται προς 
πώληση στο φαρμακείο σας.



H Animapps σας παρέχει μια 
διαχειριστική πλατφόρμα, 
με την οποία μπορείτε σε 
πραγματικό χρόνο:

Smart TV Media Player

= Να ανεβάζετε μέχρι 10 δικά σας Video & Εικόνες, που θέλετε να προβάλλο-
νται στην οθόνη του φαρμακείου σας

= Να ανεβάζετε μέχρι 4 κυλιόμενα μηνύματα, που θέλετε να διαβάζουν οι 
πελάτες στην οθόνη του φαρμακείου σας

= Να βλέπετε τα οικονομικά στοιχεία της υπηρεσίας [Smart TV]

= Να βλέπετε την καρτέλα της εφημερίας, που θα προβληθεί στην οθόνη σας

= Να βλέπετε τα στατιστικά προβολών του φαρμακείου σας στους χρήστες 
της εφαρμογής Farmakeia

= Να βλέπετε στο χάρτη τους χρήστες, που είδαν το φαρμακείο σας

= Να τροποποιήτε το ωράριο λειτουργίας του φαρμακείου σας

= Να ανεβάζετε μέχρι 3 προϊόντα, που θέλετε να προωθείτε στην εφαρμογή 
Farmakeia, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία [Προϊόντα]

= Να βλέπετε την καρτέλα των εφημερευόντων νοσοκομείων, εφόσον είστε 
εγγεγραμένοι στην υπηρεσία “Νοσοκομεία”

* Το κάθε video / εικόνα, κυλιόμενο μήνυμα ή προϊόν έχει την δική του επιθυμητή χρονική 
διάρκεια παρουσίασης

* Μηνιαία στατιστικά στοιχεία θα αποστέλλονται αυτόματα στο email σας, για την καλύτερη 
ενημερωσή σας

Εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας πραγματοποιεί όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες, για την εγκατάσταση του media 
player και μέσα σε 10 λεπτά έχετε την υπηρεσία [Smart TV] 
στο φαρμακείο σας!
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