
DIFERÈNCIA  ENTRE APP I WEB   

- APP VS WEB - 

• Una pàgina web és un excel·lent aparador per a tot 

aquells clients que et busquin, però… t’han de 

buscar!

• Una APP et permet enviar un missatge al mòbil del

client notificant allò que desitgis. Ells no et

buscaran sinó que seràs tu qui arribis a ells!

EL CLIENT I LA MEVA APP  
Com es pot descarregar el client la meva APP?
Un cop la App estigui a l'Android Marquet, Montatuapp 

crearà un cartell que podreu posar en la vostra farmàcia amb el 
codi QR per tal que el client es pugui descarregar l'APP de 
forma GRATUÏTA i veure la informació del teu establiment així 
com rebre les teves notificacions. 

Exemples	  Pràc-cs	  per a Farmàcies	  

A	   la	   vostra	   APP	   podreu	   incloure	   el	   con-ngut	   que	   
vulgueu	   i	   enviar	  missatges. En	  moments	   de	   falta	   de	  
clients	   podreu	   enviar	   no-ficacions	   a	   la	   vostra	   APP	   
amb	    promocions	    exclusives	    així	    com	    productes	    o	  
serveis	  especials.	  	  

“mes	  de	  la	  pell	  sensible	  al	  sol.	  50%	  de	  dte	  en	  la	  2ona	  
unitat	  de	  la	  gama	  de	  productes	  Agme”	  

“Presenta	  aquest	  missatge	  i	  per	  qualsevol	  
compra	  superior a 30€	  rebràs	  un	  obsequi”	  

“Fins	  a	  finals	  de	  Març	  i	  especial	  dia	  de	  la	  Mare,	  per	  
la	  compra	  de	  productes	  Agme	  de	  regal,	  un	  quit	  de	  

mostres	  a	  triar.”	  

Arriba a la butxaca dels teus 
clients amb la teva pròpia APP  
des de 15,00 € al mes     www.montatuapp.com

PER QUÈ FER UNA APP PER A LA MEVA FARMÀCIA? 

Amb l'alta penetració dels smartphones o telèfons intel·ligents, el 

mòbil s'ha convertit en una de les millors eines per difondre i 

comercialitzar els productes i serveis de qualsevol negoci.  

Una App mòbil et permet estar a totes hores a la butxaca dels teus 

clients. Per tant, una aplicació mòbil és una gran oportunitat per 

establir una relació més estreta amb ells al mateix temps que et 

permet promoure els teus productes i serveis.

RENTABLE I SENSE INVERSIÓ 
INICIAL -Amplia els serveis en funció 

de l’èxit -

Un producte d’ INFOAVISOS S.L 

Proposta exclusiva confeccionada per al col·lectiu de 

 FEFAC  Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya 

Per a més informació:      

902257389 infoavisos.com@infoavisos.com 
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