6 największych błędów popełnianych przy prowadzeniu apteki internetowej

Check-lista – odpowiedz na pytania poniżej i sprawdź, w jakiej kondycji jest Twoja e-apteka:
 Czy masz opracowaną strategię obecności na rynku dla swojej apteki internetowej
(np. na najbliższe 3, 6 lub 12 miesięcy)?
 Czy Twoje e-apteka oferuje i promuje produkty najlepiej dopasowane do kanału online?
 Czy oferta Twojej apteki jest dostępna w porównywarkach cenowych?
 Czy masz opracowany plan marketingowy dla swojej e-apteki na najbliższe kilka miesięcy?
 Czy zbierasz adresy e-mailowe i wysyłasz regularnie newsletter do subskrybentów?
 Czy proces zakupowy w Twojej e-aptece jest przyjazny użytkownikom? Czy regularnie
sprawdzasz, ile osób rezygnuje z zakupów i z czego to wynika?
 Czy Klienci bez problemu mogą dodzwonić się do Twojej e-apteki i uzyskać wyczerpujące
informacje o produktach lub procesie zakupowym (np. dostawa, płatność, zwrot)?
 Czy strona internetowa apteki jest przystosowana do wyświetlania na urządzeniach
mobilnych?
 Czy sprawdziłeś,
pozycjonowania?
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 Czy masz przygotowaną ofertę współpracy (np. reklamowy lub płatnego contentu) dla
producentów?
Jeśli na niektóre pytania odpowiedziałaś/eś „NIE” lub „NIE WIEM”, to sygnał, że warto
poszerzyć swoją wiedzę na temat prowadzenia apteki internetowej. Możemy Ci w tym pomóc.
Jak? Wybierz sam, która opcja najlepiej Ci odpowiada:
 AUDYT + PROPOZYCJE ZMIAN – dokładnie sprawdzimy kondycję Twojej apteki
internetowej pod każdym kątem, zdiagnozujemy problemy i przedstawimy listę konkretnych
zmian, które usprawnią działanie Twojej e-apteki i przyciągną nowych klientów. Możesz je
sam wdrożyć lub my zrobimy to za Ciebie.
 SZKOLENIA – na bazie kilkunastoletniego doświadczenia w uruchamianiu i prowadzeniu
wielu aptek internetowych proponujemy 1- lub 2-dniowe szkolenia z zakresu prowadzenia,
marketingu i promocji e-apteki, dopasowane do potrzeb Twojego biznesu. Ty i Twój zespół
zdobędziecie na nich wiedzę niezbędną do efektywnego prowadzenia apteki internetowej.
Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdziesz tutaj>>
 USŁUGI – Twój biznes ma się świetnie, ale chciałbyś wdrożyć lub poprawić jego działanie w
zakresie konkretnej usługi (np. pozycjonowanie, wysyłka newslettera, content marketing,
współpraca reklamowa itp.) – skontaktuj się z nami, pomożemy lub polecimy sprawdzonych
Partnerów

Jeśli chcesz usprawnić działanie swojej apteki internetowej
lub masz jakiekolwiek inne pytania, skontaktuj się:
Grzegorz Głowiak | grzegorz@eapteki.info | +48 606 366 848

