Ciro Prim Sistemi Kapsamında Yer Alan
Ortaklarımıza Özel Düzenlediğimiz

“Eczane İșletmeciliği”
Seminerleri Bașlıyor!
6 seriden olușan seminerlerimize katılmak için
https://akademi.bek.org.tr/Events linkinden ücretsiz kayıt olabilirsiniz.
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Özcan Balioğlu
Eğitmen & Perakende
Uzmanı ve Danıșmanı

Eczane İșletmeciliğinde
Temel Kavramlar (Kavramları Öğreniyoruz)

09 Kasım Salı
20:30 - 21:30

Eczanede perakendecilik ile ilgili doğru bilinen bazı yanlıșların
doğru anlamlarını öğrenebilmek için kavramları baștan
tanımlıyoruz. Bu seminerimiz ile eczanenizi yeniden gözden
geçirecek ve eczanenizdeki yeni potansiyelinizi
tanımlayabileceksiniz.
• Neden Eczane Matematiğine İhtiyaç Var?
• Kategori Yönetimi Nedir?
• Merchandising Nedir?
• Önemli Noktalar

02

Merchandising
Genel Kuralları (Merchandising Öğreniyoruz)

30 Kasım Salı
20:30 - 21:30

20:30 - 21:30

• Avantajlar
• Sınırlar
• Tüketici Alıșkanlıkları ve Davranıșları
• Ürün Yerleșimi

Eczanede Ticari
Performans Ölçümü
23 Kasım Salı

• Ciro Bileșeni
• Kâr Marjı-Kâr Haddi
• MF/İskonto Karșılığı

Eczanede Doğru Ürün
Portföyü (Rekabette Bir Adım Önde Olmak)
07 Aralık Salı
20:30 - 21:30

• KPI
• Benchmark Kuralları
• Pazarlamanın 4 P’si
• Kepner’in 5 Doğrusu
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Eczanelerde stok maliyetini en aza indirecek ürün
çeșitliliğinin nasıl düzenleneceği ile ilgili bilgileri açıklayacağımız
bu seminerimiz ile eczanenizde doğru alıșverișçi profilini
tanımlayabilecek ve en doğru ürün portföyünü olușturabilmenin
yollarını edineceksiniz.
• Alıșverișçi Tipleri
• Bölgesel Ürün Tercihleri
• Doğru Kategoriyi Bulundurma
• Doğru Marka ve Ürünü Bulundurma

20:30 - 21:30

Eczanede doğru ölçüm yöntemleri ile verimlilik ölçümlerinin
yollarını konușacağımız bu seminerimizde eczacıların kendi
farkındalıklarını sağlamaları üzerine odaklanacağız. Edindiğiniz
bu farkındalıkla doğru ölçüm sistemleriyle verimliliğinizi
artırmanın yollarını olușturabileceksiniz.
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Eczanelerin kârlılıkları ve verimlilikleri ile ilgili en önemli
formülleri açıklayacağımız bu seminer ile edindiğiniz
formüller sayesinde eczanenizin kârlılık ve verimlilik
ölçümlerini doğru șekilde yapabileceksiniz.

16 Kasım Salı

Ürün teșhirlerinin ve ürünlerin doğru konumlandırılmasının
eczanelere satıș ve kârlılıkta getireceği avantajları
konușacağımız bu seminerimiz ile eczanenizde ürün
konumlandırma ile ilgili bazı önemli ipuçlarını öğrenebileceksiniz.
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Eczane Matematiği
Temel Yapı Tașları

Metretül Hesabı ile Doğru
Kategori Konumlandırma
14 Aralık Salı
20:30 - 21:30

06

Eczanelerde uygulanabilir, satıșı artırıcı ve stokları
dengede tutacak yöntem ve süreçleri aktaracağımız bu
seminerimiz ile satıșınızı artıracak șekilde ürünlere ne
kadar alan verebileceğinizi hesaplayıp doğru yöntemleri
eczanenizde kurgulayabileceksiniz.
• Metretül Hesabı
• Metretül Ciro Payı
• GMROF ile Alan Verimliliği Hesaplanması

Seminerlere Nasıl Kayıt Olabilirim?
akademi.bek.org.tr

WEB SİTESİNE ÜYE OLARAK
Arama çubuğuna http://akademi.bek.org.tr/ yazarak web sitemize giriș
yapınız. Eczacı ve Diğer Sağlık profesyonelleri gruplarına özel düzenlenen
canlı seminerimize kayıt yaptırmak için öncelikle sitemize üye olmanız
gerekmektedir. Web sitemize ücretsiz kayıt olmak için ana sayfada bulunan
Kayıt Ol / Giriș butonuna tıklayınız.

ETKİNLİKLERE KAYIT OLARAK

Web sitemize üye olduktan sonra ana sayfada bulunan “Etkinlikler”
butonuna tıklayarak tüm seminerlerimizin olduğu sayfaya giriș yapabilirsiniz.
Etkinlikler sayfasında ilgili “Ay” ve “Yıl” seçimi yaparak “Listele”
butonuna tıklayınız. Ardından ekranınıza gelen seminerlerimizden katılmak
istediğinizi seçerek “Etkinliğe Katıl” butonuna tıklayınız.

Ardından gelecek ekrandaki bilgileri eksiksiz bir șekilde doldurunuz ve
Devam Et’e tıklayınız

Ardından gelecek sayfadaki bilgileri eksiksiz doldurunuz ve kayıt
koșullarını kabul ettiğinize dair olan kutucukların tümünü ișaretleyiniz.

√

“Etkinliğe Katıl” butonuna tıkladığınızda kaydınız bașarıyla
gerçekleștirilmiș olacak ve etkinlik içeriğinde Bu etkinliğe kaydınız alındı
olarak güncellenecek.

√
√
√

Kaydı tamamla butonuna tıkladıktan sonra mail adresinize bir doğrulama
e-maili gelecektir. Bu maili açarak “Doğrula” butonuna tıklamanız
gerekmektedir. Doğrulama butonuna tıkladıktan sonra mail adresiniz ve
șifreniz ile web sitemize giriș yapabilirsiniz.

Qr kodu okutarak
sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

/akademibek

