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دانشونولوژیتکواسطهبهباراولینبرایوممکنشکلبهترینبهتوانیممیاینکهازونماییممعرفیشمابهرامدیکالپایاخواهیممی
استگرفتهرقراشمااختیاردراکنونهمکهامکاناتیبدانیدرااینوخوشحالیمبسیارباشیمشماکناردرپزشکیصنعتدردیجیتال
پزشکانوکیپزشتجهیزاتشرکتهاینیازوپزشکیتجهیزاتفروشوخریدوتدارکوتهیهزمینهدرتجربهکسبوتحقیقاتسالهانتیجه

حوزهبرتراساتیدومتخصصینهمتباکهباشدمیپزشکیتجهیزاتومحصوالتتدارکوتامینزنجیرهعواملکلیهوهابیمارستانو
استگرفتهقرارعزیزانشماخدمتدروآمادهپزشکیتجهیزاتفروشوتامینمتخصصینوپزشکانومارکتینگدیجیتال
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حذف هزینه های 
| هاست | طراحی سایت 

|  وا تولید محت| نگهداری 
و هزینه های | سئو 

انسانینیروهای 

حضور در برترین و 
تخصصی ترین سایت
ه دنیای دیجیتال در حوز 
تجهیزات پزشکی با 
کمترین هزینه

سادگی و راحتی حضور
در قلب مشتریان به 

ساعته24صورت 
در اختیار داشتن 

مدلهای جدیدترین 
ان بازاریابی برای مشتری

هدف

مامی ارتباط مستقیم با ت
پزشکان  و خریداران 
هدف برای محصوالت 

شما حذف واسطه ها و 
یع دستیابی ساده و سر 
به بازارهای هدف
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!!!!با پایا مدیکال فاتح دنیای دیجیتال در صنعت تجهیزات پزشیک شوید 



.ایندستریس آسان در هر زمان به تمایم تجهیزات پزشیک و بیمارست

برریس قیمت ها و شرکتهای برتر

یک دستیایب به تمایم مزایای خرید و فروش تجهیزات و کاالهای پزش

فقط با یک کلیک در پایا مدیکال



:ه چشم انداز پایا مدیکال برای آیند
درنیرساخدمتبرایآسانوسهلفرایندیایجادشاملمدیکالپایاآیندهگذاریهدف
درقرمستیشرکتهاوعواملکلیهکهباشدمیپزشکیتجهیزاتهایزمینهتمامی
پایایجیتالیدپرتالوبسترطیدربتوانندپزشکانوکنندگانواردفروش،خرید،تولید،
ازفیدماطالعاتدریافتوخویشمحصوالتوخودمعرفیبهشیوهبهترینبهمدیکال

بازاریابیوبرندسازیبهصحیحایشیوهبهبتوانندوپرداختهپزشکیتجهیزاتبازار
.دیابندستخویشدلخواهنتیجهبهکارآمدودرستپایگاهیایجادباوبپردازند

بهماشیابیدستمسیرمدیکال،پایاجامعپرتالدرجدیدساختارهایایجادبازمانهردرما
کالمدیپایادرماخدماتتنوعوتعدادبرروزهرو.نماییممیترکوتاهراهدفتانبازارهای
.شدخواهداضافه

آورندمیدستبهمدیکالپایادرعزیزاناینازکدامهرکهمزایاییازبخشیراستاهمیندر
مباشیمدیکالپایادرحضورتانپذیرایکهباشددلیلیبازتانماییممیمعرفیرا



دسترسی به تمامی محصوالت و اقالم مورد نیاز

روزقیمتبهدستیابیپزشکانهایدغدغهازیکی
یازنمورداقالمبرایکهاستاطالعاتیومحصوالت

انامکاینمدیکالپایابادارد،وجودبازاردرخویش
کجاهروزمانهردرکهاستشدهمهیاشمابرای
آوریدتدسبهراقیمتوکیفیتبهترینهستیدکه

مزایای حاصل برای پزشکان

حضور کمتر نیروهای بازاریاب شرکتها  

وهاشرکتبهیابیدستپزشکانهایدغدغهازیکی
وینتر کوتاهدرخویشنیازموردمحصوالتدارندگان
کمترحضورودرگیریوممکنزمانترینسریع

کانپزشاینکلینیکومطبدرشرکتهاایننیروهای
مکنهمشکلترینسادهبهنیزمهماینکه.باشدمی
استشدهمهیاعزیزانشمابرای

دستیابی به جوایز و اطالعات تخفیف های شرکتها
رایطشوهاتخفیفبهدستیابیپزشکانهایدغدغهازیکی

هکباشدمیلحظهیکدرشرکتهاتمامیایجایزهوپرداخت
جادایمدیکالپایاسایتدرحضورباشمابراینیزمهماین

کسبوسایتوبدرحضورباآنبرعالوهواستگردیده
ایاپسایتدرمتنوعجوایزدریافتباتوانیدمیشماامتیاز

نماییدخریدراحتروترارزانهمیشهمدیکال

معرفی خود و کلینیک و یا دستاوردهای علمی

بهیدتوانمیعزیزانشمامدیکالپایاسایتدرحضوربا
اربتجوخدماتوخویشمعرفیبهممکنشیوهبهترین
فتدریانیزبسیاریمزایایآننتیجهدروپرداختهخود

دیکالمپایاسایتدرفعالیتوامتیازکسبباونمایید
زیدبپرداراهزینهکمتریننیزخویشتبلیغاتبرای



تجهیزات پزشکیحاصل برای شرکتهای مزایای 
صیتخصسایتوبدرحضورمحصوالت،واقعیکنندگانمصرفوهدفمشتریانآوردندستبه

خردهواننمایندگوهاکلینیکوهابیمارستانپزشکان،طرفازباالییبسیارورودیکهپزشکی
درهمیشهشمابرندومحصولگرددمیموجب.داردصنعتاینهایفروشعمدهوهافروش
بماندباقیشمانهاییکنندگانمصرفتیررس

شتندابدوندیجیتال،دنیایدرقدرتمندحضوروتبلیغاتوبازاریابیهایهزینهکاهش
حداقلباکه.....وهاستمتخصص،نیروهایمحتوا،تولیدسایت،طراحیهایهزینه
دارانتانخریدیدگاهمقابلدرخویشمحصوالتکلیدیکلماتجستجویدرتوانیدمیهزینه
گیریدقرار

دستزاوهزینهکمترینبابازاریابیوتبلیغاتمتعددهایشیوهوهاروشآوردندستبه
وفاداریاوبیشترمشتریانجذببرایمدرنیشیوهباتبلیغاتیپیامارسالزمان،رفتن
سایتدرتبلیغاتموجودنوینهایشیوهوهاروشانبوهباقبلیمشتریانسازی

هاییوهشبابازاریابیهایپروموشنانواعاعالم،محصوالتبودنروزبهوبودندسترسدروسادگی
بودنرسدستدرورقباسایربادارمعنیتمایزایجاد،....وتبلیغاتیایمیلتبلیغاتی،پیامارسال

ومحصوالت،مشتریانوتانمخاطبانبرایبخواهیدکهروزشبانهاززمانهردرسایتهمیشگی
دهیدکاهشراخویشتبلیغاتوبازاریابیهزینهنتیجهدرونماییدمعرفیراخویشاهداف



شرکت های تولیدی مشتریان هدف پزشکان و 
...بیمارستان ها و کلینیک ها و

نمایندگان و عاملین فروش در هر استان خرده فروش و عمده فروش ها

چگونه پایا مدیکال در تمام
.……طول مسیر کنار شماست

ها،ازمانستمامیاختیاردرراامکانایننوینبستریایجادبامدیکالپایا
دهنموفراهمایرانپزشکیتجهیزاتصنعتدربازاریابیعواملوافراد
بهاده،سکلیکچندبافقطوراحتیبهتوانندمیاشخاصتمامیکهاست

کورسدرهمیشهنتیجهدروپرداختهمحصوالتشانوخویشمعرفی
رکتشخویش،تخصصبرعالوهکهپزشکانیحتی.بمانندباقیرقابت

مترینکبادارندکمیمحصوالتتعدادولیکندارندنیزپزشکیتجهیزات
وبازاریابیبه........وسایتطراحیسربارهایهزینهبدونوهزینه
بازانعزیاینتمامیبرایمدیکالپایاوپرداختهخویشمحصوالتفروش

کهدگردمیموجب.....ومحتوا،تولیدهدفمند،تبلیغاتنظیراقداماتی
رقبایرسادرکناروجستجوموتورهایهایرتبهباالتریندرشمامحصوالت

گرددمیانتخابکهباشیدهمانیشماوشوددادهنمایش



چگونگی عضویت در سایت

برای کسب اطالعات بیشتر کلیک نمایید

سایتیتعضوبهنامثبتفرمکردنپروسادهکلیکچندباتوانیدمیشما

هبماهیکمدتبهتوانیدمیسرعتبهآنازبعدوآمدهدرمدیکالپایا

یابیددسترایگانصورتبهخویشداشبوردوامکاناتتمام



همیشه برنده باشید

دبرای کسب  اطالعات بیشتر کلیک نمایی

یکباردررحضواندازهبهونکردنیباورهایقیمتبایکساله،وماههششماهه،سهصورتبهمدیکالپایاهایپلنانواعخریدبا
ردودهیدقرارکنندگانمصرفازایگستردهطیفوهدفمشتریانتیررسدرراخودمحصوالتوخود،کاغذیهایمجلهچاپ
بمانیداوجدرهمیشهنتیجه
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رفی اگر پلن خریداری نکنم باز هم می توانم به مع
محصوالت خویش در این سایت بپردازم ؟؟؟

یاونددار کمیمحصوالتتعدادکههاییشرکتوعزیزانبرایمدیکالپایا
نمایند،معرفیراخویشمحصوالتازکمیتعدادخواهندمیفقط

.استنمودهارائهخوبیبسیارراهکارهای
متهایقسدرکههمانطورومدیکالپایادرنامثبتباتوانیدمینیزشما
وکردهپرداختهزینهمحصولعددهربرایکردخواهیمبیانآینده

نظرموردبندیدستهدروسایتوبدرراحتیبهراخویشمحصوالت
.نماییدوارد



؟چه دسته بندیهایی در پایا مدیکال وجود دارد
رادخوخدماتومحصوالتراحتیبهتوانیدمیشمامدیکالپایاسایتدر
:دهیدقرارزیربندیهایدستهدر

دندانپزشکیمحصوالتتمامیبندیدسته
پزشکیمحصوالتتمامیبندیدسته
اطفالیدندانپزشکوپزشکیمحصوالتتمامیبندیهایدسته
استریلیزاسیونمحصوالتتمامبندیدسته
کلینینکومطبطراحیوخدماتتمامیبندیدسته
آموزشیوکمکآموزشیمحصوالتتمامیبندیدسته

Payamedical.com



ف آشنایی بیشتر با قسمتهای مختل
داشبورد پایا مدیکال

انپروفایل شرکت و فروشندگ
ثبت کاالی جدید

نمایش کاالهای ثبت شده
اطالعات پلن اشتراک و کیف پول مجازی

دهباشگاه مشتریان و امتیازات کسب ش
ارسال دعوت نامه

کاالهای مورد عالقه شما
آموزش ویدئوی کامل داشبورد
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0
Happy clients

Team with a passion to

Change the world.

We are a dedicated 

آشنایی بیشتر با قسمتهای مختلف داشبورد پایا مدیکال

دستفوقسعکصورتبهخویشاختصاصیداشبوردبهشمامدیکالپایادیجیتالیسایتوبوپرتالدرنامثبتازبعد
.پردازیمیمگیردمیقرارشمااختیاردرکهفیلدهاییوامکاناتتمامیکاملمعرفیبهبعدیاسالیدهایدرکهیابیدمی



دنماییبیانکاملصورتبهراخودتماسشمارهاطالعاتتوانیدمیشما

نماییدبیانراخودنشانیوآدرسقسمتایندرتوانیدمیشما

ماییدنبیانکاملصورتبهراخودشرکتاطالعاتقسمتایندرتوانیدمیشما

نماییدواردراخودهمراهتلفناطالعاتتوانیدمیشما

نماییدواردقسمتایندرراخودسایتوبتوانیدمیشما

نیازبهجهتوبامحصوالتنمایشهنگامدرومیگیردقرارشمامحصوالتتمامیکناردرشمااطالعات
شماابثابتتلفنیاوموبایلشمارهطریقازنیازموردمحصولخریدبرایتوانندمی،کاربران
دروتهرفشماسایتدرمحصولهمینخریدلینکبهمستقیمصورتبهحتییاوگرفتهتماس
.شدبامیویرایشقابلزمانهردراطالعاتاین.نمایندخریدشماازمستقیمصورتبهنتیجه



.پردازیممیمراحلتصویریآموزشبهکاملصورتبهمرحلهایندرکهباشدمیشمامحصوالتاطالعاتورودشماداشبوردقسمتهایمهمترینازیکی

نماییدمیواردرامحصولنامشماقسمتایندر

.نماییممیمعرفیشمابهرامراحلزیرمثالمانندبندیهادستهقسمتدر
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3
بندیدستهازباالمراحلطبقراخویشنظرموردمحصولراحتیبهتوانیدمیشماقسمتایندر

شدهمشخصبندیدستهدرشمامحصولنتیجهدرودهیدقرارخویشنهاییمجموعهزیرتااصلی
.شودمیدادهنمایش



ازیدپردمیخویشکاالیبرندمعرفیبهشماقسمتایندر

بهتوجهاببیشترمشتریانبهدستیابیبرایتوانیدمیشماقسمتایندر
رایبکاربرانجستجویدرراخویشمحصولمدیکالپایاهایپروموشنانواع
صرفمدستیابیوخریداحتمالنتیجهدرودهیدنمایشبیشترمحصولهر

بیهشباکسهاییدرشمامحصولو.دهیدافزایشراخودمحصولبهکنندگان
شودمیدادهنمایشمربوطهمحصوالتجستجویدرزیرعکسبه
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قیمت

تخفیف

6

تصاویر

5

7

وکوتاهتوضیحاتبهتوانیدمیشماقسمتایندر
نتیجهدرونماییداشارهخود،محصولهایمزیت

نماییدجذببیشتریمخاطبان

ر،بیشتتوضیحاتبهتوانیدمیشماقسمتایندر
رامحصوالتازبیشتریمزیتهایومحصوالتویدئوی
.بپردازید

رباالتسطحتوضیحاتبهتوانیدمیشماقسمتایندر
ماشمحصولکهدهدمیراامکاناینشمابهاینوبپردازید

رتبهزنیگوگلجستجویدربلکهسایتجستجویدرتنهانه
.بگیردقرارباالتریهای

شماتسایدرمحصولخریدصفحهبهاتصالمستقیملینک

نماییدواردجاایندررامحصولقیمت

.نماییدوارداینجاراتخفیفمبلغتوانیدمیتخفیفصورتدر

ماییدتصاویر محصول تان را به می توانید در اینجا وارد ن
تری و در جستجوی کاربران نتایج بهتر و امتیاز بیش

دریافت نمایید



دیگرانمحصوالتبامقایسهدرشمامحصولهاپروموشناینانتخاببا
یکیدتوانمیشماست،مدنظرکهکاربردیونوعبهتوجهباوشودمیمتمایز

ایرسباخویشمحصوالتمتمایزسازیبرایراهاپروموشناینازتعدادییا
نحوهوسازیمتمایزنحوهبهدیگرصفحاتدر.نماییدانتخابرقبامحصوالت
.پرداختخواهیمآننمایش



نمونه استفاده از پروموشن ها و نمایش در کنار سایر محصوالتنمونه نهایی نمایش محصول در سایت



شدهخریداریهایپلنتمامیتوانیدمیشمااشتراکپلنقسمتدر
کالکترونیپولکیفومانده،باقیاعتبارمیزانوزمانمدتخود،

اشدباتمامحالدرشماپلنکهصورتیدرونماییدمشاهدهراخویش
الیریمبادالتکلیهونماییداقدامآنتمدیدبهنسبتسرعتبه

نماییدمشاهدهفیلدایندرراخویش



مدکارآتبلیغاتیابزارهایازیکیازتوانیدمیشماقسمتایندر
تمحصوالبرایونماییداستفادهخودبرایرامدیکالپایاسایت
یشتریبکنندهبازدیدآنکهبرعالوهونماییدمارکتینگایمیلخویش
باشگاهسیستمازآورید،میدستبهخویشمحصوالتبرای

ورتصدرونماییدامتیازکسبمدیکالپایاگیریامتیازومشتریان
متیازاکسبشماشما،دعوتلینکطریقازسایتدردیگرانعضویت
درخودامتیازهایازودهیدافزایشراخودامتیازهایدایما  ونمایید
:راستای
بیشترمحصوالتمعرفی
بنرخرید
پیامکیتبلیغاتیسیستمشارژوخرید
مارکتینگایمیلسیستمشارژوخرید
اشتراکهایپلنخرید
مدیکالپایافردبهمنحصرجوایزوهاکشیقرعهدرشرکت
شدهکسبامتیازهایازاستفادهبافقطونقدوجهواریزبدون

نماییداستفاده



:نظیرمدیکالپایاسایتدرفعالیتبا
هاپلنخرید
محصوالتورود

رسانیروزبهومحصوالتدقیقبارگذاری
دعوتلینکارسال

.......و
اینردونماییدکسبامتیازمدیکالپایامشتریانباشگاهدرتوانیدمیشما

ما  دایونماییدمشاهدهراخویششدهکسبامتیازهایتوانیدمیشماقسمت
:راستایدرخودامتیازهایازودهیدافزایشراخودامتیازهای
بیشترمحصوالتمعرفی
بنرخرید
پیامکیتبلیغاتیسیستمشارژوخرید
مارکتینگایمیلسیستمشارژوخرید
اشتراکهایپلنخرید
مدیکالپایافردبهمنحصرجوایزوهاکشیقرعهدرشرکت
اییدنماستفادهشدهکسبامتیازهایازاستفادهبافقطونقدوجهواریزبدون



تیحیاوتدارکاتمدیرچهومحصوالتکنندهمصرفچهباشید،پزشکچهشما
یمتقکلیکیکبابتوانیدکههستیدآننیازمندپزشکیتجهیزاتشرکت

ینا.بیاوریددستبهلحظهدررادیگربرندهاییاوخویشنیازموردمحصوالت
اضافهاببتوانیدشماتاایمنمودهایجادمدیکالپایادرشمابرایمانیزراامکان
،خویشداشبوردداخلدرولحظههردرخویش،عالقهموردلیستبهکاالکردن
ازخویشنیازمورداطالعاتسایروتخفیفهاحتیوایلحظههایقیمت

.بیاوریددستبهرامحصوالت
ازیزیچچهتدارکاتمدیرانیاوفروشمدیرانوپزشکیتجهیزاتشرکتیکبرای
ومحصوالتوبازاراطالعاتکسبدررازیادیزماناینکهجاییبهکهبهتراین

.یابنددستبازارروزبهاطالعاتبههمیشهکلیکیکبانمایندصرفآنهاقیمت



التمحصووکاالهالیستتوانیدمیقسمتایندرشما
نسبتتوانیدمیزمانهردرونمودهمشاهدهراخویش

آنبرعالوهونماییداقدامآنویرایشیاواصالحبه
نماییدامتیازکسب



واناتامکتمامیقسمتایندرسایتازشمااستفادهسهولتبرای
ارکتدوتهیهویدئوییصورتبهشمابرایهاآنازاستفادهنحوه
هاآموزشاینبهتوانیدمیزمانهردرکه.استشدهدیده

.باشیدداشتهدسترسی



مدیکالاپایباشید،برندهامروزرقابتدنیایبهتوجهبابتوانیدشمااینکهبرای
تااستهنمودفراهمدیجیتالیبستریکدرشمابرایراقدرتمندیومتنوعامکانات

مترینکوزمانکمترینصرفباشماکشور،پزشکیصنعتتخصصیساختاردر
.ماستارافتختجارتدنیایدرشماپیروزیونماییدتجربهراقدرتمندیحضورهزینه

چشیم،میراپیروزیشیرینلذتشما،کناردرومیبینیمخودهمراهراشمااینکه،از
ایندرراامخویشنظراتنکتهوامکاناتباتاهستیمشمامنتظروبالیممیخودبه

.نماییدهمراهیمسیر
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