2020-2021
Payamedical.com

پایا مدیکال
چیست؟

می خواهیم پایا مدیکال را به شما معرفی نماییم و از اینکه می توانیم به بهترین شکل ممکن و برای اولین بار به واسطه تکنولوژی و دانش
دیجیتال در صنعت پزشکی در کنار شما باشیم بسیار خوشحالیم و این را بدانید امکاناتی که هم اکنون در اختیار شما قرار گرفته است
نتیجه سالها تحقیقات و کسب تجربه در زمینه تهیه و تدارک و خرید و فروش تجهیزات پزشکی و نیاز شرکتهای تجهیزات پزشکی و پزشکان
و بیمارستان ها و کلیه عوامل زنجیره تامین و تدارک محصوالت و تجهیزات پزشکی می باشد که با همت متخصصین و اساتید برتر حوزه
دیجیتال مارکتینگ و پزشکان و متخصصین تامین و فروش تجهیزات پزشکی آماده و در خدمت شما عزیزان قرار گرفته است
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حذف واسطه ها و
دستیابی ساده و سریع
به بازارهای هدف

ارتباط مستقیم با تمامی
پزشکان و خریداران
هدف برای محصوالت
شما

سادگی و راحتی حضور
در قلب مشتریان به
صورت  24ساعته
در اختیار داشتن
جدیدترین مدلهای
بازاریابی برای مشتریان
هدف
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حضور در برترین و
تخصصی ترین سایت
دنیای دیجیتال در حوزه
حذف هزینه های
تجهیزات پزشکی با
طراحی سایت | هاست |
کمترین هزینه
نگهداری | تولید محتوا |
سئو | و هزینه های
نیروهای انسانی
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با پایا مدیکال فاتح دنیای دیجیتال در صنعت تجهیزات پزشیک شوید !!!!
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دستریس آسان در هر زمان به تمایم تجهیزات پزشیک و بیمارستاین.
برریس قیمت ها و شرکتهای برتر
دستیایب به تمایم مزایای خرید و فروش تجهیزات و کاالهای پزشیک
فقط با یک کلیک در پایا مدیکال

چشم انداز پایا مدیکال برای آینده :
هدف گذاری آینده پایا مدیکال شامل ایجاد فرایندی سهل و آسان برای خدمت رسانی در
تمامی زمینه های تجهیزات پزشکی می باشد که کلیه عوامل و شرکتها ی مستقر در
تولید ،خرید ،فروش ،وارد کنندگان و پزشکان بتوانند در طی بستر و پرتال دیجیتالی پایا
مدیکال به بهترین شیوه به معرفی خود و محصوالت خویش و دریافت اطالعات مفید از
بازار تجهیزات پزشکی پرداخته و بتوانند به شیوه ای صحیح به برندسازی و بازاریابی
بپردازند و با ایجاد پایگاهی درست و کارآمد به نتیجه دلخواه خویش دست یابند.
ما در هر زمان با ایجاد ساختارهای جدید در پرتال جامع پایا مدیکال ،مسیر دست یابی شما به
بازارهای هدفتان را کوتاه تر می نماییم .و هر روز بر تعداد و تنوع خدمات ما در پایا مدیکال
اضافه خواهد شد.
در همین راستا بخشی از مزایایی که هر کدام از این عزیزان در پایا مدیکال به دست می آورند
را معرفی می نماییم تا باز دلیلی باشد که پذیرای حضورتان در پایا مدیکال باشیم

دسترسی به تمامی محصوالت و اقالم مورد نیاز
یکی از دغدغه های پزشکان دستیابی به قیمت روز
محصوالت و اطالعاتی است که برای اقالم مورد نیاز
خویش در بازار وجود دارد ،با پایا مدیکال این امکان
برای شما مهیا شده است که در هر زمان و هر کجا
که هستید بهترین کیفیت و قیمت را به دست آورید

حضور کمتر نیروهای بازاریاب شرکتها
یکی از دغدغه های پزشکان دست یابی به شرکتها و
دارندگان محصوالت مورد نیاز خویش در کوتاه ترین و
سریع ترین زمان ممکن و درگیری و حضور کمتر
نیروهای این شرکتها در مطب و کلینیک این پزشکان
می باشد .که این مهم نیز به ساده ترین شکل ممکنه

برای شما عزیزان مهیا شده است

دستیابی به جوایز و اطالعات تخفیف های شرکتها
یکی از دغدغه های پزشکان دستیابی به تخفیف ها و شرایط
پرداخت و جایزه ای تمامی شرکتها در یک لحظه می باشد که

معرفی خود و کلینیک و یا دستاوردهای علمی

گردیده است و عالوه بر آن با حضور در وب سایت و کسب

با حضور در سایت پایا مدیکال شما عزیزان می توانید به

این مهم نیز برای شما با حضور در سایت پایا مدیکال ایجاد
امتیاز شما می توانید با دریافت جوایز متنوع در سایت پایا
مدیکال همیشه ارزان تر و راحتر خرید نمایید

بهترین شیوه ممکن به معرفی خویش و خدمات و تجارب
خود پرداخته و در نتیجه آن مزایای بسیاری نیز دریافت
نمایید و با کسب امتیاز و فعالیت در سایت پایا مدیکال
برای تبلیغات خویش نیز کمترین هزینه را بپردازید

مزایای حاصل برای پزشکان

مزایای حاصل برای شرکتهای تجهیزات پزشکی
به دست آوردن مشتریان هدف و مصرف کنندگان واقعی محصوالت ،حضور در وب سایت تخصصی
پزشکی که ورودی بسیار باالیی از طرف پزشکان ،بیمارستان ها و کلینیک ها و نمایندگان و خرده
فروش ها و عمده فروش های این صنعت دارد .موجب می گردد محصول و برند شما همیشه در
تیررس مصرف کنندگان نهایی شما باقی بماند

کاهش هزینه های بازاریابی و تبلیغات و حضور قدرتمند در دنیای دیجیتال ،بدون داشتن
هزینه های طراحی سایت ،تولید محتوا ،نیروهای متخصص ،هاست و  .....که با حداقل
هزینه می توانید در جستجوی کلمات کلیدی محصوالت خویش در مقابل دیدگاه خریدارانتان
قرار گیرید
به دست آوردن روش ها و شیوه های متعدد تبلیغات و بازاریابی با کمترین هزینه و از دست
رفتن زمان ،ارسال پیام تبلیغاتی با شیوه ی مدرن برای جذب مشتریان بیشتر و یا وفادار
سازی مشتریان قبلی با انبوه روش ها و شیوه های نوین موجود تبلیغات در سایت
سادگی و در دسترس بودن و به روز بودن محصوالت  ،اعالم انواع پروموشن های بازاریابی با شیوه های

ارسال پیام تبلیغاتی ،ایمیل تبلیغاتی و  ،....ایجاد تمایز معنی دار با سایر رقبا و در دسترس بودن
همیشگی سایت در هر زمان از شبانه روز که بخواهید برای مخاطبان تان و مشتریان  ،محصوالت و
اهداف خویش را معرفی نمایید و در نتیجه هزینه بازاریابی و تبلیغات خویش را کاهش دهید

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

مشتریان هدف پزشکان و
بیمارستان ها و کلینیک ها و...

شرکت های تولیدی

پایا مدیکال با ایجاد بستری نوین این امکان را در اختیار تمامی سازمان ها،
افراد و عوامل بازاریابی در صنعت تجهیزات پزشکی ایران فراهم نموده
است که تمامی اشخاص می توانند به راحتی و فقط با چند کلیک ساده ،به
معرفی خویش و محصوالتشان پرداخته و در نتیجه همیشه در کورس
رقابت باقی بمانند .حتی پزشکانی که عالوه بر تخصص خویش ،شرکت
تجهیزات پزشکی نیز دارند ولیکن تعداد محصوالت کمی دارند با کمترین
هزینه و بدون هزینه های سربار طراحی سایت و  ........به بازاریابی و
فروش محصوالت خویش پرداخته و پایا مدیکال برای تمامی این عزیزان با
اقداماتی نظیر تبلیغات هدفمند ،تولید محتوا ،و  .....موجب می گردد که
محصوالت شما در باالترین رتبه های موتورهای جستجو و درکنار سایر رقبا

نمایش داده شود و شما همانی باشید که انتخاب می گردد
خرده فروش و عمده فروش ها

نمایندگان و عاملین فروش در هر استان

چگونگی عضویت در سایت
شما می توانید با چند کلیک ساده و پر کردن فرم ثبت نام به عضویت سایت

پایا مدیکال در آمده و بعد از آن به سرعت می توانید به مدت یک ماه
تمام امکانات و داشبورد خویش به صورت رایگان دست یابید

برای کسب اطالعات بیشتر کلیک نمایید

به

همیشه برنده باشید
با خرید انواع پلن های پایا مدیکال به صورت سه ماهه ،شش ماهه و یکساله ،با قیمت های باور نکردنی و به اندازه حضور در یکبار
چاپ مجله های کاغذی  ،خود و محصوالت خود را در تیررس مشتریان هدف و طیف گسترده ای از مصرف کنندگان قرار دهید و در
نتیجه همیشه در اوج بمانید
برای کسب اطالعات بیشتر کلیک نمایید

اگر پلن خریداری نکنم باز هم می توانم به معرفی

محصوالت خویش در این سایت بپردازم ؟؟؟

پایا مدیکال برای عزیزان و شرکت هایی که تعداد محصوالت کمی دارند و یا
فقط می خواهند تعداد کمی از محصوالت خویش را معرفی نمایند،
راهکارهای بسیار خوبی ارائه نموده است.

شما نیز می توانید با ثبت نام در پایا مدیکال و همانطور که در قسمتهای
آینده بیان خواهیم کرد برای هر عدد محصول هزینه پرداخت کرده و
محصوالت خویش را به راحتی در وب سایت و در دسته بندی مورد نظر
وارد نمایید.
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چه دسته بندیهایی در پایا مدیکال وجود دارد؟
در سایت پایا مدیکال شما می توانید به راحتی محصوالت و خدمات خود را
در دسته بندیهای زیر قرار دهید:

دسته بندی تمامی محصوالت دندانپزشکی
دسته بندی تمامی محصوالت پزشکی
دسته بندیهای تمامی محصوالت پزشکی و دندانپزشکی اطفال

دسته بندی تمام محصوالت استریلیزاسیون
دسته بندی تمامی خدمات و طراحی مطب و کلینینک
دسته بندی تمامی محصوالت آموزشی وکمک آموزشی
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آشنایی بیشتر با قسمتهای مختلف
داشبورد پایا مدیکال
پروفایل شرکت و فروشندگان
ثبت کاالی جدید
نمایش کاالهای ثبت شده
اطالعات پلن اشتراک و کیف پول مجازی
باشگاه مشتریان و امتیازات کسب شده
ارسال دعوت نامه
کاالهای مورد عالقه شما
آموزش ویدئوی کامل داشبورد

آشنایی بیشتر با قسمتهای مختلف داشبورد پایا مدیکال

We are a dedicated

250
0

Team with a passion to
Change the world.

بعد از ثبت نام در پرتال و وب سایت دیجیتالی پایا مدیکال شما به داشبورد اختصاصی خویش به صورت عکس فوق دست
Happy clients
می یابید که در اسالیدهای بعدی به معرفی کامل تمامی امکانات و فیلدهایی که در اختیار شما قرار می گیرد می پردازیم.

شما می توانید در این قسمت اطالعات شرکت خود را به صورت کامل بیان نمایید

شما می توانید در این قسمت آدرس و نشانی خود را بیان نمایید
شما می توانید اطالعات شماره تماس خود را به صورت کامل بیان نمایید
شما می توانید اطالعات تلفن همراه خود را وارد نمایید
شما می توانید وب سایت خود را در این قسمت وارد نمایید

اطالعات شما در کنار تمامی محصوالت شما قرار میگیرد و در هنگام نمایش محصوالت با توجه به نیاز
کاربران  ،می توانند برای خرید محصول مورد نیاز از طریق شماره موبایل و یا تلفن ثابت با شما
تماس گرفته و یا حتی به صورت مستقیم به لینک خرید همین محصول در سایت شما رفته و در
نتیجه به صورت مستقیم از شما خرید نمایند .این اطالعات در هر زمان قابل ویرایش می باشد.

یکی از مهمترین قسمتهای داشبورد شما ورود اطالعات محصوالت شما می باشد که در این مرحله به صورت کامل به آموزش تصویری مراحل می پردازیم.

در این قسمت شما نام محصول را وارد می نمایید

در قسمت دسته بندیها مانند مثال زیر مراحل را به شما معرفی می نماییم.
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در این قسمت شما می توانید به راحتی محصول مورد نظر خویش را طبق مراحل باال از دسته بندی

اصلی تا زیر مجموعه نهایی خویش قرار دهید و در نتیجه محصول شما در دسته بندی مشخص شده
نمایش داده می شود.

در این قسمت شما به معرفی برند کاالی خویش می پردازید

در این قسمت شما می توانید برای دستیابی به مشتریان بیشتر با توجه به
انواع پروموشن های پایا مدیکال محصول خویش را در جستجوی کاربران برای
هر محصول بیشتر نمایش دهید و در نتیجه احتمال خرید و دستیابی مصرف
کنندگان به محصول خود را افزایش دهید .و محصول شما در باکسهایی شبیه

به عکس زیر در جستجوی محصوالت مربوطه نمایش داده می شود
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لینک مستقیم اتصال به صفحه خرید محصول در سایت شما

در این قسمت شما می توانید به توضیحات کوتاه و
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مزیت های محصول  ،خود اشاره نمایید و در نتیجه
مخاطبان بیشتری جذب نمایید

2

قیمت

تخفیف

قیمت محصول را در این جا وارد نمایید
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در صورت تخفیف می توانید مبلغ تخفیف را اینجا وارد نمایید.

در این قسمت شما می توانید به توضیحات بیشتر،
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ویدئوی محصوالت و مزیتهای بیشتری از محصوالت را
بپردازید.

3
در این قسمت شما می توانید به توضیحات سطح باالتر
بپردازید و این به شما این امکان را می دهد که محصول شما
نه تنها در جستجوی سایت بلکه در جستجوی گوگل نیز رتبه
های باالتری قرار بگیرد.

تصاویر محصول تان را به می توانید در اینجا وارد نمایید
تصاویر

و در جستجوی کاربران نتایج بهتر و امتیاز بیشتری
دریافت نمایید

با انتخاب این پروموشن ها محصول شما در مقایسه با محصوالت دیگران
متمایز می شود و با توجه به نوع و کاربردی که مدنظر شماست ،می توانید یک

یا تعدادی از این پروموشن ها را برای متمایزسازی محصوالت خویش با سایر
محصوالت رقبا انتخاب نمایید .در صفحات دیگر به نحوه متمایز سازی و نحوه
نمایش آن خواهیم پرداخت.

نمونه نهایی نمایش محصول در سایت

نمونه استفاده از پروموشن ها و نمایش در کنار سایر محصوالت

در قسمت پلن اشتراک شما می توانید تمامی پلن های خریداری شده

خود ،مدت زمان و میزان اعتبار باقی مانده ،و کیف پول الکترونیک
خویش را مشاهده نمایید و در صورتی که پلن شما در حال اتمام باشد
به سرعت نسبت به تمدید آن اقدام نمایید و کلیه مبادالت ریالی
خویش را در این فیلد مشاهده نمایید

در این قسمت شما می توانید از یکی از ابزارهای تبلیغاتی کارآمد

سایت پایا مدیکال را برای خود استفاده نمایید و برای محصوالت
خویش ایمیل مارکتینگ نمایید و عالوه بر آنکه بازدید کننده بیشتری
برای محصوالت خویش به دست می آورید ،از سیستم باشگاه
مشتریان و امتیاز گیری پایا مدیکال کسب امتیاز نمایید و در صورت
عضویت دیگران در سایت از طریق لینک دعوت شما ،شما کسب امتیاز
نمایید و دایما امتیازهای خود را افزایش دهید و از امتیازهای خود در
راستای :
معرفی محصوالت بیشتر
خرید بنر
خرید و شارژ سیستم تبلیغاتی پیامکی
خرید و شارژ سیستم ایمیل مارکتینگ
خرید پلن های اشتراک
شرکت در قرعه کشی ها و جوایز منحصر به فرد پایا مدیکال
بدون واریز وجه نقد و فقط با استفاده از امتیازهای کسب شده
استفاده نمایید

با فعالیت در سایت پایا مدیکال نظیر :
خرید پلن ها
ورود محصوالت

بارگذاری دقیق محصوالت و به روز رسانی
ارسال لینک دعوت
و .......
شما می توانید در باشگاه مشتریان پایا مدیکال امتیاز کسب نمایید و در این
قسمت شما می توانید امتیازهای کسب شده خویش را مشاهده نمایید و دایما

امتیازهای خود را افزایش دهید و از امتیازهای خود در راستای :
معرفی محصوالت بیشتر
خرید بنر
خرید و شارژ سیستم تبلیغاتی پیامکی
خرید و شارژ سیستم ایمیل مارکتینگ

خرید پلن های اشتراک
شرکت در قرعه کشی ها و جوایز منحصر به فرد پایا مدیکال
بدون واریز وجه نقد و فقط با استفاده از امتیازهای کسب شده استفاده نمایید

شما چه پزشک باشید ،چه مصرف کننده محصوالت و چه مدیر تدارکات و یا حتی
شرکت تجهیزات پزشکی نیازمند آن هستید که بتوانید با یک کلیک قیمت
محصوالت مورد نیاز خویش و یا برندهای دیگر را در لحظه به دست بیاورید .این
امکان را نیز ما برای شما در پایا مدیکال ایجاد نموده ایم تا شما بتوانید با اضافه
کردن کاال به لیست مورد عالقه خویش ،در هر لحظه و در داخل داشبورد خویش،
قیمت های لحظه ای و حتی تخفیفها و سایر اطالعات مورد نیاز خویش از

محصوالت را به دست بیاورید.
برای یک شرکت تجهیزات پزشکی و مدیران فروش و یا مدیران تدارکات چه چیزی از
این بهتر که به جایی اینکه زمان زیادی را در کسب اطالعات بازار و محصوالت و
قیمت آنها صرف نمایند با یک کلیک همیشه به اطالعات به روز بازار دست یابند.

شما در این قسمت می توانید لیست کاالها و محصوالت
خویش را مشاهده نموده و در هر زمان می توانید نسبت
به اصالح و یا ویرایش آن اقدام نمایید و عالوه بر آن
کسب امتیاز نمایید

برای سهولت استفاده شما از سایت در این قسمت تمامی امکانات و

نحوه استفاده از آن ها برای شما به صورت ویدئویی تهیه و تدارک
دیده شده است .که در هر زمان می توانید به این آموزش ها
دسترسی داشته باشید.

برای اینکه شما بتوانید با توجه به دنیای رقابت امروز برنده باشید ،پایا مدیکال

امکانات متنوع و قدرتمندی را برای شما در یک بستر دیجیتالی فراهم نموده است تا
در ساختار تخصصی صنعت پزشکی کشور ،شما با صرف کمترین زمان و کمترین
هزینه حضور قدرتمندی را تجربه نمایید و پیروزی شما در دنیای تجارت افتخار ماست.
از اینکه ،شما را همراه خود میبینیم و در کنار شما ،لذت شیرین پیروزی را می چشیم،

به خود می بالیم و منتظر شما هستیم تا با امکانات و نکته نظرات خویش ما را در این
مسیر همراهی نمایید.

با ما در ارتباط باشید
پایا مدیکال

حس خوب پیشتاز بودن
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