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ZASILANIE 
I AKTUALIZACJA BAZY

STRUKTURA ZBIORÓW
DANYCH

SPOSOBY 
WYKORZYSTANIA

Czym jest Ipocrates?

To baza aktualnych danych teleadresowych podmiotów z branży 
farmaceutyczno-medycznej zarejestrowana w UODO, abyś zawsze mógł 

trafić do właściwej osoby we właściwym miejscu. Szczegółowe informacje 
umożliwią również dostosowanie działań do profilu klienta.

Ipocrates



Ipocrates

Rozmowy telefoniczne zespołu 

obsługującego bazę

Zasilanie na podstawie oficjalnych baz 

krajowych – Rejestr farmaceutyczny, 

Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba 

Pielęgniarek i Położnych

Informacje zebrane przez przedstawicieli 

handlowych bezpośrednio z rynku

ZASILANIE 
I AKTUALIZACJA BAZY 
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Ipocrates

Apteki

Lekarze i stomatolodzy

Farmaceuci

ZOZy i placówki medyczne

Sklepy zielarsko-medyczne

Sklepy specjalistycznego zaopatrzenia 
medycznego

Prywatne praktyki lekarskie

P

Koordynatorzy sieci
Lekarze

70 664

apteki i punkty 
medyczne

15 895

farmaceuci

25 000

STRUKTURA ZBIORÓW DANYCH



1. Budowanie regionów i mikrorynków
2. Planowanie tras
3. Segmentacja
4. Profilowane przekazy do odbiorców
5. Budowanie i rozwój relacji
6. Śledzenie zmian własnościowych
7. Wiele innych

Ipocrates

SPOSOBY 
WYKORZYSTANIA
BAZY 



Czy wiesz, że...

Ipocrates

Nowe apteki konwertują 2-3 razy lepiej 
niż apteki z wieloletnim stażem
Dlatego tak istotne jest, aby trafiać do nowo powstałych aptek 
jak najszybciej, wykorzystując ich chłonność w poszukiwaniu 

dostawców i oferentów.



Ipocrates

JAKIE DZIAŁANIA ZAPEWNIAJĄ
WYSOKĄ JAKOŚĆ

bazy Ipocrates?

WERYFIKACJA I STANDARYZJACJA DANYCH  
wg słowników własnych, GUS, Rejestru farmaceutycznego, 
danych NIL i NIPiP 

DEDUPLIKACJA
eliminująca powtarzające się lokalizacje

AKTUALIZACJA
dodawanie, usuwanie, zmiany danych

POSZERZENIE BAZY
dodatkowe, niestandardowe dane

GEOKODOWANIE
adresy ze współrzędnymi geograficznymi

AUTOMATYZACJA
machine-learning

DOSTĘPNOŚĆ BAZY - 24/7



1. Rozbudowane systemy zabezpieczeń

2. Serwery chronione przed
   niepowołanym dostępem

3. Backup w trybie ciągłym, centrum
   zapasowe

4. Szyfrowanie danych w bazie
    i podczas transmisji

5. Wykwalifikowani administratorzy
      IODO (ABI, ADO)

BEZPIECZEŃSTWO
bazy Ipocrates gwarantują:

Ipocrates



Z bazą Ipocrates możesz:
Zapamiętaj!

Ipocrates

USTALAĆ TRASY 
tak, aby zrealizować jak najwięcej wizyt 
w ciągu dnia

UTRZYMYWAĆ WYSOKI POZIOM RELACJI 
z farmaceutą, aby zachował lojalność 
nawet kiedy zmieni miejsce pracy

BADAĆ POTENCJAŁY APTEK

DEFINIOWAĆ FRAGMENTY RYNKU 
na tyle duże, aby ich zagospodarowanie przynosiło 
zysk, i na tyle małe aby konkurencji nie opłacało się 

do nich wchodzić

GRUPOWAĆ APTEKI WG KATEGORII: 
wielkość obrotu, liczba okienek, lokalizacja

TWORZYĆ REGIONY SPRZEDAŻY 
zgodnie ze swoją strategią

PLANOWAĆ SPOTKANIA Z LEKARZEM 
w oparciu o specjalizację, wiodące miejsce 

pracy, stopień naukowy



Ipocrates

możesz być pewien, że opierasz swoje działania na stanie faktycznym.
 W związku z wysoką dynamiką zmian własnościowych na rynku aptecznym, 

ważne jest aby wszystkie te zmiany były na bieżąco wprowadzane. 
Jednocześnie, aby śledzić swoje aktywności z aptekami, warto mieć dostęp do 

historii przejęć, łączenia się podmiotów.

Możesz badać potencjały nowo 
powstających placówek lub podążać 
za personelem, z którym masz 
zbudowane relacje, niezależnie od 
miejsca pracy.
 

KORZYSTAJĄC 
Z BAZY IPOCRATES



Ipocrates

Jeśli masz pytania albo jesteś gotów do rozmowy
o bazie Ipocrates

ZAPRASZAM CIĘ DO KONTAKTU: 
Email: marketing@sagra.pl

510 034 367 




