


Pokaż swoim Klientom 
drogę do swojej apteki – 
oraz do przyszłości

Podróż klienta



Bądź tam, gdzie są Twoi Klieaanci
Twoi Klienci podejmują coraz więcej decyzji zakupowych 

w sieci. Nasze rozwiązania pomogą przyciągnąć 
uwagę Twoich kys et apach 

podróży Klienta – w sieci i poza nią. Zwiększ 
możliwości swojej apteki na miejscu dzięki 

właściwej strategii.
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uwagę Twoich pacjentów na wszystkich etapach



Korzyści dla Ciebie jako farmaceuty

• System jest natychmiast gotowy do użycia, ponieważ układ półek jest już zapisany

• Prezentacje wyrobów można szybko i prosto zmienić

• Nowoczesne środki dotarcia do kaaalientów zwiększają atrakcyjność punktów sprzedaży

• Mniej związaneg kapitału i lepsze zabezpieczenie przed kradzieżą

Korzyści dla Ciebie

Rozwiązanie korzystne 
dla wszystkich

Jest wiele doskonałych powodów uzasadniających 
i sugerujących konieczność przyszłościowego 
wyposażenia apteki w rozwiązania Rowa.

Nowoczesne środki dotarcia do pacjentów zwiększają atrakcyjność punktów sprzedaży
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Friedrich Apotheke, Sprockhövel

Oferta dopasowana do potrzeb 
Twoich Klientów

• Szeroka oferta produktów oraz komunikacja z 
Klientem dostosowane do zapotrzebowania

• Większa przejrzystość zakresu oferty i cennika

• Atrakcyjne doświadczenie zakupowe oraz 
wszechstronne doradztwo

Dynamiczne środowisko pracy dla Twojego zespołu

• 

• Innowacyjne środowisko pracy pozwalające realizować nowe zadania

• 

Szeroka oferta produktów oraz komunikacja z
Pacjentem na całym etapie obsługi

Większa przejrzystość oferty i cennika

Nowe doświadczenia zakupowe 
oraz wszechstronne doradztwo

Koniec z codziennym uzupełnianiem półek, przekładaniem i sprzątaniem

Pomoc wizualna podczas doradzania przy sprzedaży, cała oferta 
w zasięgu ręki



Co oferuje wyświetlacz produktów 
bez recepty Rowa Vmotion

• Odpowiednio dopasowane konsultacje dla pacjenta

• Opisy i aktualne ceny

• Możliwość zmiany i doboru produktów przy dotknięciu ekranu

• Możliwość integracji systemów

Rowa Vmotion
Wyraźnie lepsze doradztwo.

Wykorzystując Rowa Vmotion do prezentacji produktów bez 
recepty sam decydujesz, co klienci zobaczą w pierwszej 
kolejności. Ekrany dotykowe o wysokiej rozdzielczości 
 niezawodnie przyciągną wzrok klientów, zarówno w aptece, 
jak i poza nią. Działają jak profesjonalna i skuteczna pomoc 
podczas konsultacji – również dzięki poprawie czytelności dla 
starszych pacjentów.

Rowa Vmotion OTC display

Falken Apotheke, Wuppertal



Co oferuje Rowa Vmotion Discreet

• Tylko Ty i pacjent widzicie daną treść

• Rozwiązanie mobilne z użyciem tabletu pozwala udzielić 
pomocy pacjentom nie tylko przy pierwszym stole

Zalety cyfrowej prezentacji produktów bez recepty można 
również wygodnie wykorzystać do dyskretnej konsultacji przy 
sprzedaży. Wpuszczony w ladę ekran oraz tablet umożliwiają 
dyskretne konsultacje z dala od ciekawskich spojrzeń pozos-
tałych klientów. 

Aeskulap Apotheke, Mannheim



Rowa Vmotion dla produktów dostępnych na półce

Oferuje te same korzyści, co w przypadku produktów dostępnych bez recepty, 
przyciągające wzrok ekrany pomagają przedstawić artykuły w atrakcyjny sposób.

Ułożenie produktów według marki i zakresu ułatwia znalezienie szukanych 
pozycji zarówno klientom jak i personelowi.

• Animacje i atrakcyjne kampanie produktów zwiększają świadomość.

• Tworzenia atrakcyjniejszych koncepcji projektowych.

• Przedstawienia szerszej oferty.

• Zmniejszenia ryzyka kradzieży.

Rozbuduj swoje półki 
i swoją ofertę usług.

Rowa Vpoint i Rowa Vmotion zapewniają również rozwiązanie 
umożliwiające prezentowanie szerszej oferty produktów 
dostępnych na półkach przy tej samej powierzchni półek. 

Dzięki temu masz zapewnione optymalne wsparcie podczas 
konsultacji, możesz zwiększyć atrakcyjność swoich punktów 
sprzedaży oraz poszerzyć ofertę.

Terminal Rowa Vpoint dla produktów dostępnych na półce

Specjalny terminal do konsultacji umożliwia pacjentom wyszukiwanie dodatkowych 
informacji, wybór produktów oraz w niektórych przypadkach bezpośrednią zapłatę za 
produkty, albo samodzielnie albo z pomocą technika farmacji. Przekłada się to na 
krótszy czas oczekiwania klientów na towar w godzinach szczytu.

• 

• Zdjęcia, filmy i dodatkowe informacje stanowią atrakcyjne materiały pomocnicze 
podczas konsultacji sprzedażowych.

• Za produkty dostępne na półce można zapłacić bezpośrednio w Rowa Vpoint – 
nie trzeba czekać w kolejce do kasy.

Rowa Vmotion OTS / Rowa Vpoint

Falken Apotheke, Wuppertal

Produkty można wyszukiwać według kategorii lub wpisując słowa kluczowe.





• Uporządkowana witryna wystawowa

• Oferty dopasowane do pory roku i dnia – 
natychmiast

• Jasny wyświetlacz i ruchome obrazy 
przyciągają uwagę – nawet, kiedy sklep 

Wielkie witryny 
wystawowe 
wzbudzają 
zainteresowanie.

Witryna wystawowa Rowa Vmotion

Twoja witryna wystawowa nie tylko przyciąga uwagę z daleka, 
ale również stanowi najlepszą wizytówkę Twojej apteki. Pozwól 
się zainspirować i wykorzystaj tę cenną przestrzeń, aby zmienić 
przechodniów w Klientów i przyciągnąć ich uwagę nawet poza 
godzinami otwarcia. Ruchome obrazy, popularne reklamy 
drukowane i telewizyjne oraz obrotowe komunikaty przyciągają 
Klientów w dzień i w nocy.

apteka
jest zamknięta





Centralnie 
przechowywane 
dane
Podstawą wszystkich systemów Rowa Vmotion jest Rowa 
Vcloud – łatwy w obsłudze portal w chmurze. Systemy są 
kontrolowane przez portal sieciowy, dostępny z dowolnego 
urządzenia końcowego kompatybilnego z siecią w dowolnym 
czasie i miejscu.

Rowa Vcloud sprawia, że scentralizowana kontrola 
nad wszystkimi systemami w Twojej aptece jest 
dziecinnie prosta.

Vcloud

Korzyści dla Ciebie

Teraz jedno konto wystarczy do prowadzenia i nadzorowania jednej lub kilku lokalizacji. 

Aktualizacje oprogramowania, nowe zdjęcia opakowań oraz Twoje własne aranżacje półek są 
dostępne natychmiast. 

Możliwość zaprojektowania szablonów dla swojej apteki z wykorzystaniem zapisanych szablonów, 
typów tła oraz oznaczeń półek lub dostępnych skonfigurowanych szablonów.

Stale powiększająca się baza danych oznacza, że zawsze masz najnowsze dane i możesz zamówić 
brakujące pozycje.

Funkcja analizy wykorzystania monitora umożliwia ściślejsze dopasowanie oferty do potrzeb 
Twoich Klientów.



Prezentacja produktów, zamienników 
i zaleceń

Porównanie cen dla opakowań różnej 
wielkości 

Oferty dopasowane do pory dnia, w tym 
produktów własnych

Opakowania z możliwością ustawiania na 
sobie (jedne nad drugimi) i skalowalne

Opakowanie 3D obracające się 
o 360°

Regały zmieniane zgodnie z zasadą 
ruchu okrężnego

Podkreślenie ofert specjalnych

Inteligentne wsparcie konsultacji

Opakowania z możliwością ustawiania na 
sobie (jedne nad drugimi) i skalowalne



„Efekt komputerowej prezentacji produktów 
 einlógezczs san u tsej ytpecer zeb hcyn pętsod

widoczny: Duże monitory są wyraźnie widoczne z ulicy 
i wyglądają bardzo nowocześnie oraz zachęcająco.” 

Margarete Tautges, Apotheke im Quadrat, Kamen, 
Niemcy

„Monitory Vmotion pomagają nam podczas 
 doradzania klientom, ponieważ są dostępne podczas 
każdej konsultacji, a ich konstrukcja umożliwia łatwe 
wykorzystanie podczas rozmów sprzedażowych. 
Umożliwia nam to utrzymywanie bliskich relacji z 
Pacjentem bez opuszczania pierwszego stołu”

Annina Escher, Puls Apotheke, Hinwil, Szwajcaria

Opisy przypadków



„Cyfrowy wyświetlacz produktów dostępnych bez 
recepty umożliwia nam przedstawienie oferty i 
produktów specjalnych w atrakcyjny sposób. Nasi 
klienci doceniają jasną prezentację towarów i 

.”igułsbo ćśokbyzs 

Dr. Uwe Riemer, Apogrün, Hamburg, Niemcy

„W Rowa® Technologies cały pakiet jest po prostu 
idealny: od systemu magazynowania towaru, 

 zeb hcynpętsod wótkudorpywatsywenlautri wzezrp 
recepty, aż po obsługę Pacjenta. Mój 
personel i Pacjenci są zachwyceni, ponieważ mają teraz 
więcej czasu dedykowanego dla pacjenta.

Marc Schmid, Lech Apotheke, Landsberg, Niemcy

Więcej opisów przypadków można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:
https://www.rowa.de/en/wholesaler/cases
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