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Eczaneniz
fark edilsin
Raflarınız
müşterilerinizle
iletişim kursun

Kategoriler
oluşturamıyorum
Eczanemin
imajı beni
yansıtmıyor

Stok alanım
yetersiz

Eczanemde
ürünlerimi düzenli
sergileyemiyorum

Profesyonel
ve güvenilir
hizmet alın

Doğru Raf Yönetimi ile Yeni Nesil Eczaneler...

Biz Kimiz ?
Orveon Group Uluslararası İnşaat Proje Danışmanlığı San. ve Tic. Ltd. Şti., sahip olmaktan gurur duyacağı değerler ile kendisini sürekli geliştirecek dinamik bir vizyon
temelinde 2016 yılında İzmir’ de kurulmuştur. İnşaat-taahhüt, yenileme ve iç mimari alanlarında hizmet vermekteyken gerçekleştirmiş olduğu bir eczane yenileme
projesiyle sağlık sektörü alanında yenileme ve iç mimari hizmeti sunmaya başlamıştır. İlk projede göstermiş olduğu başarı ve gelen talepler doğrultusunda bu işin ayrı
bir uzmanlık alanı olduğunun farkındalığıyla 2018 yılı itibariyle kadrosunda ve organizasyon yapısında değişikliğe giderek eczane tasarım hizmetleri için Orveon
Pharmacy markasını oluşturmuştur.
Tasarım ile uygulamalarımızda yenilikçi, detaycı bakış açısının tek başına yeterli olamayacağı, başarının sağlanabilmesi için bilgi, özveri, cesaret ve yüksek iletişim
gücü gerektirdiğinin bilinciyle kurulduğu günden beri müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımaya çalışmaktadır.
Kurum olarak tüm hizmetlerimizde çözüm odaklı olacağımıza,
Hayata geçirmeyi planladığımız tüm projelerde çevreye ve doğaya saygılı olacağımıza,
Uygulamalarımızdan kaynaklı temasta olduğumuz insanların sağlığına ya da mülklerine gelebilecek zararlara karşı gerekli önlemleri alacağımıza,
Hizmet içi eğitimlere, sektörel yeniliklere, yasal sorumluluklarımıza ve yönetsel becerilerimizin gelişimine göstereceğimiz özen ile Mutlak Müşteri Memnuniyeti
için çalışacağımıza SÖZ VERİYORUZ.

pharmacy

concept

Değişim Kaçınılmaz...

Osmanlı’dan günümüze kalan ender müesseselerden biri olan Rebul Eczanesi’nin laboratuvarında doğan Rebul, 62 ülkede satılan bir dünya markasına dönüşmenin haklı gururunu yaşıyor.

1895 Rebul Eczanesi

Günümüz...

Geçmiş yıllara baktığımızda eczaneler demir ya da ahşap doğramalı, ağırlıklı olarak ilaç satılan, ilaç dışında kolonya şişeniz ile kolonya almaya gittiğiniz küçük mekanlardı.
Yıllar geçtikçe değişen tüketici ihtiyaçları ve gelişen teknoloji ile birlikte danışanların ilaç dışında da birçok ürünü tedarik edebilecekleri güvenilir sağlık danışma
merkezlerine dönüştüler. Bu noktada eczanesini geleceğe taşımak isteyen, kaliteli ve nitelikli hizmet sunan eczacılarımız farklılıklarını ortaya koyabilmek adına ürün
ve hizmeti sunuş biçimlerini değiştirmektedir. Orveon Pharmacy ekibi olarak bu değişim sürecinde eczacılarımızın yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Peki Nasıl Yapıyoruz ?
İhtiyaç ve taleplerin belirlenmesi, lokasyonel özelliklerin tespiti [kurum ecz., cadde ecz., avm ecz. vb.] mevcut müşteri demografik yapısı ve hedef kitle özelliklerinin
belirlenmesi amacıyla ilk ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Eczanenizde belirlenen ihtiyaçlar ve çalışma şeklinizi göz önünde bulundurarak alan yerleşim optimizasyonu
sağlayıp en işlevsel yerleşim planını onayınıza sunuyoruz. Onay süreciyle birlikte Orveon Pharmacy tasarım ekibi kişisel zevk ve bakış açınızı merkeze alarak, pazarlama
tabanlı mimari tasarım ve modelleme çalışmasını tamamlar. Tasarımı tamamlanmış ve onaylanmış üç boyutlu projemizin imalatı Orveon Pharmacy uzman ekibi
tarafından en kısa sürede gerçekleştirilir.

Planlama

Proje ve 3D Modelleme

Uygulama

Ürün ve Hizmetlerimiz;

İhtiyacınıza ve bütçenize
en uygun çözüm ve
tasarımın planlaması

Projenizin çizimi ve
üç boyutlu görselleri
ile sürprizlerin
engellenmesi

Uzman ekibimiz ile
projenizin eksiksiz
bir şekilde
uygulanarak teslimi

Projelendirme ve uygulama,
Teşhir dolap ve bankolar,
Depolama ve raf çözümleri
Robotik sistemler

Proje Çözümlerimiz ile Ciro Artışı Sağlayın...
Orta Standlar

İlaç Dışı Alan

Karşılama Alanları

Herşey projeyle başlar fakat konu eczane olduğunda mimari çözüm tek başına yeterli değildir. Tüm işletmeler gibi eczaneler de sürdürülebilirliğini sağlayabilmek
adına maliyetlerini azaltarak ya da satışlarını arttırarak karlılığını belli oranda yükseltmek zorundadır. Maliyet azaltımı ; etkin stok yönetimi, personel yönetimi ve
teknoloji kullanımı gibi operasyonel çabalar gerektirirken, satış arttırma fırsatları ise ;parafarmasötik ürün gruplarına ayrılan alanlarda uygulanacak satış odaklı
mimari taktikler ile danışanlara [tüketicilere] daha fazla satış yapmaya dolayısıyla daha fazla gelir elde etmeye yöneliktir. Danışanlar [tüketiciler] satın alma kararlarının
%75’ ini eczane içerisinde vermektedir. Bu konu göz önünde bulundurulduğunda pazarlama tabanlı mimari tasarım, ürün yerleştirme ve tanzim teşhir [merchandising]
tekniklerinin doğru uygulanmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Orveon Pharmacy ekibi bu önemin farkında olarak eczanelerinizin geleceğe hazırlanmasına katkıda
bulunmaktadır.

Modüler

Karşılama

Kullanışlı

Verimli

Hareketli

Tek veya iki kişilik modüler bankolar teknisyenlerin ilaç
ve ilaç dışı alanlarda hareket kabiliyetini arttırmakta,
hastaların kolayca sıraya girmesini sağlaması
sebebiyle teknisyene özel hasta oluşturmaktadır.
Bankolarımızın tasarımına dahil ettiğimiz teşhir
alanlarımız cazip bir sunum şekli sağlaması sebebiyle
ilaç dışı / OTC ürün gruplarında tüketiciyi satın alma
yönünde teşvik etmektedir. Bu alandaki ilaç
raflarının hareketli olması alanının verimliliğini
arttırmakta, maksimum depolama alanı sağlamaktadır.

Yenilikçi

Modern

İlaç Dışı

Prestij

Estetik

Seçilebilir

İlaç dışı alanlar da başarı için görsellik büyük önem
taşımaktadır. Tasarımlarımızda modern ve estetik
dokunuşların yanı sıra hareketli ayarlanabilir raf
sistemleri, doğru kategorizasyon teknikleri ile
danışman ihtiyacını en aza indiren, fonksiyonel
alanlar yaratmaktayız.

Fonksiyonel

İşlevsel

Orta Stand

Şık

Yönlendirici

Farkedilir

Tasarımlarımıza şıklık katan orta standlarımız;
ürünlerin farkedilmesi ve hızlıca erişilmesini
sağlanmanın yanı sıra tüketicilerin satın alma
güdülerini etkilemekte kullandığımız sessiz ve etkili
bir satış iletişim aracıdır. Orta standlarımızı genel
kategorizasyon düzenine göre doğru konumlandırarak
raflardaki ürünlerimize dikkat çekmekte ve eczane
içi trafiği yönetmekteyiz.

Tamamlayıcı

Dış görünüşünüz
ürün ve hizmetleriniz
hakkında
fikir versin
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