
  
  

ΙΑΤΡΙΚΟΣ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 

ΚΟΣΜΟΣ ΚΥΦΙΔΗΣ 

Λίγα λόγια για εμάς 

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ & ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΦΙΔΗΣ είναι εταιρεία κατασκευής, 
εισαγωγής και εμπορίας ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών. 

Είναι μια από τις παλαιότερες επιχειρήσεις στο χώρο της στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, η οποία έχει ξεκινήσει τις δραστηριότητές της από το 1919. 

Βασιζόμενος στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση ο Ιατρικός και Ορθοπεδικός κόσμος 
Κυφίδης, στην κατασκευή ειδικών ορθοπεδικών βοηθημάτων, διατηρώντας τις αξίες που πάντα είχε 
σαν αρχή, οδηγήθηκε στην εξειδίκευση σε Ιατρικά και Ορθοπεδικά βοηθήματα και προϊόντα με 
επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. 

Οι δραστηριότητές μας καλύπτουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο από μόνο εφαρμοσμένες 
υπηρεσίες και προϊόντα προς την αντιμετώπιση κάθε εξειδικευμένου η μη θέματος στον 
κλάδο αυτόν. 

Οι υπηρεσίες μας παρουσιάζονται με εξειδικευμένους τρόπους και περιλαμβάνουν σχεδιασμό και 

εφαρμογές με κύριο και βασικό στόχο την ποιότητα, τη συνέπεια και διεκδίκηση τής στρατηγικής 
συνεργασίας. 

Οι προτάσεις μας δεν είναι θεωρητικές αλλά χρήσιμες και πρακτικές στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων κάθε μοναδικού πελάτη, κάθε νέου συνεργάτη. 

Η δεοντολογία μας εστιάζεται στην απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών του οποιουδήποτε 

συνεργάζεται μαζί μας. 

Η φιλοσοφία μας δεν είναι να δουλεύουμε μόνο για τους πελάτες μας αλλά να συνεργαζόμαστε με αυτούς. 

Πρόθεσή μας η πλήρης κατανόηση των αναγκών του πελάτη, η στενή συνεργασία μαζί 
του και η σωστή καθοδήγηση. 
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Η πρόταση και η διάθεση μας για συνεργασία μαζί σας: 

Καθώς η τεχνολογία και οι νέες εφαρμογές εξελίσσονται, οι λύσεις σε προϊόντα και τεχνικές 
Ορθοπεδικής πρέπει να είναι εύκαιρες σε κάθε ενδιαφερόμενο και ειδικά στα ειδικά καταστήματα 
Ορθοπεδικών και στα φαρμακεία. 

Όλα αυτά τα χρόνια εξελίξαμε τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις εφαρμογές καθώς και τον τρόπο 
ενημέρωσης μας από τους ξένους οίκους και θελήσαμε να τα μοιραστούμε μαζί σας. 

Ο τελικός καταναλωτής πρέπει να μπορεί αν ενημερώνεται για κάθε νέα εφαρμογή και προϊόν και για το 
λόγο αυτό δημιουργήσαμε και σας προτείνουμε Shop in Shop συνεργασία: 

Λεωφ. Συγγρού 29, 11743 Αθήνα ΤΗΛ: 210-9236333 , www.kifidis-orthopedics.gr , e-mail: info@kifidis-ororthopedics.gr 

http://www.kifidis-orthopedics.gr/
http://www.kifidis-orthopedics.gr/
http://www.kifidis-orthopedics.gr/
http://www.kifidis-orthopedics.gr/
http://www.kifidis-orthopedics.gr/
mailto:l:%20info@kifidis-ororthopedics.gr
mailto:l:%20info@kifidis-ororthopedics.gr
mailto:l:%20info@kifidis-ororthopedics.gr
mailto:l:%20info@kifidis-ororthopedics.gr


  
  

που εμπεριέχει και το πακέτο 1: 

Το μενού του τάμπλετ 

 

 

 

 

 

Ένα εξειδικευμένο stand ή βάση  

Με tablet και online σύνδεση  

Ένα ιδιαίτερα εύκολο menu  

Με περισσότερους από 8000 κωδικούς για κάθε χρήση  

Με δικαίωμα live Video κλήσης (από το tablet) με εξειδικευμένο coordinator της εταιρίας μας ώστε να 
δίνει άμεσα πληροφορίες και επεξηγήσεις  
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Επιπλέον η μητρική επιχείρηση θα είναι δίπλα από το ξεκίνημα και σε 

κάθε βήμα του νέου συνεργάτη με: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρτια οργάνωση και συνεχή υποστήριξη 

Τεχνογνωσία 

Συμβουλευτική σε κατασκευή 

Ανάπτυξη δομών εξυπηρέτησης πελατών 

Οργάνωση καταστήματος 

Διαρκή εκπαίδευση και καθοδήγηση 

Διαφημιστική προβολή και υποστήριξη 

Πακέτο μάρκετινγκ 

Πακέτο franchise 

Διαδικασίες 

Αποκλειστική προμήθεια προϊόντων 
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Μορφή συνεργασίας: 

 

 

Δεν απαιτείται αποκλειστικότητα σχετικά με την προμήθεια προϊόντων 

Για να ξεκινήσει η συνεργασία με το πακέτο 2, θα πρέπει να αγοραστούν προϊόντα αξίας 

τουλάχιστον 2000€ για την δημιουργία του shop in shop προϊόντων (κοινή επιλογή βάσει 

της εμπειρίας της περιοχής σας) 

 Δημιουργούμε το shop in shop στον δικό σας υπάρχον χώρο (corner), με την προθήκη 

εξωτερικής πινακίδας, οθόνης στο κατάστημα με εναλλαγή επιλογής προϊόντων και tablet 

για την καλύτερη ενημέρωση των προϊόντων, οι συγκεκριμένες 3 παροχές διατίθενται δωρεάν 

εφόσον καλύπτεται η αξία τους από το 15% της αξίας των προιόντων που θα αγοραστούν αρχικά 

Καταγράφουμε στοχοποιήση προς 1200€ μηνιαίως από τον 3ο μήνα  

 

 

Συν 10% έκπτωση σε είδη δικής μας παραγωγής επί του τζίρου του προηγούμενο μήνα 

Εξόφληση λογαριασμού τέλος του μήνα με επιταγή 2 μηνών 
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Αφού αναλύθηκε η υφιστάμενη αγορά και οι προοπτικές της, προσδιορίσθηκαν τα αναμενόμενα 

οικονομικά αποτελέσματα, καθορίσθηκε η στρατηγική ανάπτυξης, συντάχθηκε το πλάνο 
επικοινωνίας καιδιαμορφώθηκε το πλήρες Σύστημα Franchise shop in shop με: 

 

 

 

 

 

 

Ελάχιστο ως μηδενικό ρίσκο επένδυσης 

Μικρά λειτουργικά κόστη σε σχέση με τα έσοδα 

Μεγάλα περιθώρια κέρδους 

Μεγάλο πελατολόγιο 

Υποστήριξη στο μέγιστο δυνατό επίπεδο 

Διαφημιστική προβολή 

Μέσα από τη δυναμική παρουσία αλλά ταυτόχρονα αναπτύσσοντας τις ποιοτικές και 

ανταγωνιστικές υπηρεσίες μας μαζί σας ερχόμαστε να καλύψουμε τις ανάγκες μιας 

εξαιρετικά ευρείας αγοράς. 

Είμαστε στη διάθεση σας να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και να συζητήσουμε 

λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή συνεργασίας. 

Με εκτίμηση για το έργο σας στην αγορά, 

Κυφίδης Χριστόφορος 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Τμήμα Χονδρικής 

Γκουμενιούκ Ναταλία 

Τηλέφωνο: 210 92 36 333 
Εσωτερικό: 350 

Email: info@kifidis-orthopedics.gr 
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