I NSU RA NCE B ROKE R S LT D.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 007
Αγαπητοί μας συνεργάτες,

Απρίλιος, 2009

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΡΤΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ”
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι σαν ένδειξη ανταπόδοσης για την
εμπιστοσύνη και συνεργασία σας με την εταιρεία μας, εξασφαλίσαμε συνεργασία με
ευρύτητα, με ένα από τα πλέον αξιόπιστα εν Ελλάδι διαγνωστικά κέντρα, τη
“ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.” και προσφέρουμε χωρίς κόστος
1. Σε εσάς και τους τυχόν αποκλειστικούς συνεργάτες σας
2. Το προσωπικό σας εφόσον έχετε
3. Τους πελάτες σας μέσω της εταιρείας μας
Ü Για τα νομικά πρόσωπα, υπάρχει δυνατότητα να ασφαλιστεί και το
προσωπικό τους με τους ίδιους όρους
4. Στους συγγενείς των ως άνω (συζύγους - τέκνα),
την κάρτα προνομίων “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ”.
Η πολύτιμη κάρτα παρέχει στα εγγεγραμμένα μέλη για όλη τη διάρκεια συνεργασίας
με την εταιρεία μας, για όλες τις κλινικοεργαστηριακές εξετάσεις στις μονάδες δικτύου
της ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ:
-

-

Tιμές Κρατικού Τιμολογίου (σύμφωνα με ΦΕΚ 62/30.4.91), ενδεικτικά :
Ü Γενική αίματος € 2,90,
Ü Υπερηχογραφήματα από € 8,30,
Ü Μαστογραφία € 30 κ.λ.π. και
Ü 30% έκπτωση για όσες εξετάσεις δεν αναφέρονται στο παραπάνω
ΦΕΚ,
σε απεριόριστη χρήση.
Δυνατότητα ειδικών προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου με χαμηλότατες
προσυμφωνημένες τιμές.
Στο κέντρο, πραγματοποιούνται εξειδικευμένες εξετάσεις εξαιρετικού
ενδιαφέροντος, όπως αξονική (αναίμακτη) στεφανιογραφία / αγγειογραφία,
αξονική εικονική ενδοσκόπιση (κολονοσκόπιση) κ.ά., καθώς και εξετάσεις
εξωσωματικής γονιμοποίησης).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Μετά τη λήψη της παρούσης εκ μέρους σας, εμείς έχοντας ήδη ετοιμάσει την
οργάνωση και μηχανογραφική υποστήριξη του προϊόντος, θα πρέπει να
λάβουμε από εσάς τα κατάλληλα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, έτσι ώστε
να στείλουμε ηλεκτρονικά το πλήθος των εγγεγραμμένων μελών στη
Διάγνωση.
Co r res p on de nt o f L LO YD’ S O F L O N D O N
ATHENS: 17 AG. KONSTANTINOU STR. & AG. ANARGYRON STR., 151 24 MAROUSI — TEL: +30210 8028946/7 — FAX: +30210 8029055 — E-MAIL: info@cromar.gr
THESSALONIKI: 24 POLYTECHNIOU STR., 546 25 THESSALONIKI — TEL.: +302310 502506/7 — FAX: 302310 526028 — E-MAIL: info@cromar.gr

I NSU RA NCE B ROKE R S LT D.
./.
Σελίδα 2
2. Για να στείλουμε το σωστό αριθμό μελών, θα πρέπει να μας στείλετε (υπόψη
μου ή στον Κύριο Γεράσιμο Παγουλάτο) μέχρι την Παρασκευή 10.04.2009 μία
λίστα που θα αναφέρει χωριστά :
Ü Πλήθος βασικών μετόχων και συγγενών (συζύγους - τέκνα)
Ü Υπαλληλικό προσωπικό και συγγενείς τους (συζύγους - τέκνα)
Ü Εφόσον ενδιαφέρεστε να καλυφθούν και το υπαλληλικό προσωπικό των
νομικών προσώπων (επιχειρήσεων) που ασφαλίζετε στην εταιρεία μας, το
πλήθος αυτών ανά επιχείρηση.
Ü Μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή εκ μέρους σας των παραπάνω στοιχείων,
θα σας στείλουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, το σύνολο των καρτών
με συναρτώμενη επιστολή με όλα τα στοιχεία της κάρτας προνομίων, για
αποστολή εκ μέρους σας στους πελάτες σας.
Ü Εάν χρειαστείτε κατόπιν τιμοκατάλογο με το σύνολο των παρεχομένων
υπηρεσιών, προκειμένου να γνωρίζετε και εσείς σε κάθε περίπτωση τα
κόστη, μπορείτε να τον ζητήσετε από τον Κύριο Παγουλάτο.
Ü Επίσης λειτουργεί τηλεφωνικός αριθμός κλήσης για πληροφορίες
αναφορικά με το προϊόν, με μόνη αναγκαία κίνηση ο ενδιαφερόμενος όταν
ερωτηθεί να επικαλεσθεί το προϊόν ΚΡΟΜΑΡ.
Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή την εποχή που έχουμε πληθώρα ανοιχτών μετώπων, θα
πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την προστασία της υγείας μας.
Με την ενέργειά μας αυτή, σας δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχετε ουσιαστικά
προσφέροντας στους συνεργάτες - υπαλλήλους και ΠΕΛΑΤΕΣ σας,
την κάρτα προνομίων “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ”.
Εκμεταλλευτείτε το,
- συνοδεύοντας την κάρτα με δική σας επιστολή,
- συναντηθείτε με τον πελάτη σας, και προβάλλετέ το σαν υπηρεσία με την
μορφή επιβράβευσης της σχέσης σας,
- χρησιμοποιείστε το σαν προϋπόθεση για αύξηση πωλήσεων, καθώς είναι
παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας,
- ή χειριστείτε το όπως εσείς νομίζετε καλύτερα.
Σας εμπιστεύομαι, ότι θα κάνετε το καλύτερο δυνατό και θα αξιολογήσετε το προϊόν
που σας προσφέρουμε έτσι όπως του αξίζει και θα απολαύσουμε όλοι και ειδικά οι
κάτοχοι των καρτών αξιοσημείωτα οφέλη.
Αναμένοντας,
Πάντα πλάι σας,
Για την Εταιρεία,

ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
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Γενική Διεύθυνση
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