اریدن ،پای گاه و شبکه اجتماعی دندا ن زپشکی اریانیان
«راهنمای کاالهای مورد نیاز دندان پزشکان»
قابل توجه دندان پزشکان محترم؛
ایردن ،پایگاه و شبکه اجتماعی دندان پزشکی ایرانیان ،با هدف آسان کردن دسترسی دندان پزشکان به اطالعات بازار،
اقدام به راه اندازی بخش بازارچه نموده است .در این بخش ،به شرکتهای بازرگانی و فروشندگانِ کاالهای مورد نیاز
دندانپزشکان ،غرفه های رایگان تخصیص داده می شود که این عزیزان می توانند کلیه کاالهای خود را در آن معرفی نمایند.
به استناد اطالعاتی که فروشندگان در غرفه خود وارد میکنند ،دندان پزشکان در مراجعه به دایرکتوری کاال ،می توانند ضمن
آشنایی با شرکت های مختلف ،اجناس را از میان کل اقالم و یا اقالم هر شرکت و همچنین بر اساس تقسیمات زیر فیلتر و
جستجو کنند:
دندان پزشکی | غیر دندان پزشکی
تجهیزات | ابزار | مصرفی | خدمت
اداری | دندان پزشکی عمومی | پریو-جراحی | پروتز-البراتواری | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | لیزر-ایمپلنت | تصویربرداری

دو نکته درمورد اطالعات کاالها مورد توجه همکاران محترم باشد:
 -1ایردن در کم و کیف اطالعات نقش و مسوولیتی نداشته و تنها نرم افزار و دسترسی های الزم را برای شرکتهای بازرگانی
معتبر و دندانپزشکان فراهم می کند.
 -2این اطالعات ،بر اساس میزان آشنایی مدیران محترم شرکت با کاالی مربوطه و همچنین میزان همت و عالقمندی که
صرف کنند ،میتواند از نظر کمی و کیفی متفاوت باشد .بهروز بودن اطالعات نیز تنها به خود شرکت ها مربوط است.
در مرحله بعد ،در صورت استقبال خوب از سوی شرکت ها و دندان پزشکان ،در بازارچه چند امکان جدید اضافه خواهد شد:
 مقایسه کاالها و امکان مشاهده و بررسی تفاوت امتیاز دادن به کاالها محل درج نظرات برای اطالع دندان پزشکان و همچنین فروشندگان.این نظرات برای همه کاربران قابل مشاهده نبوده و تنها دندان پزشکان و شرکت ها دسترسی خواهند داشت.

تنها در صورت تصویب شرکت های عضو گروه شرکت های بازرگانی کالب لبخند و موافقت اتحادیه مربوطه ،امکان امتیاز
دادن به شرکت ها از سوی دندان پزشکان نیز می تواند در بازارچه افزوده شود.
از کلیه دندان پزشکان دعوت می شود ضمن بازدید از این بخش و ارسال نظرات خود ،ایردن را در جهت ارائه خدمت بهتر
راهنمایی کنند .همچنین اطالع رسانی و ترغیب فروشندگانی که کاالهای دندان پزشکان را تامین می کنند به حضور در این
پایگاه ،کمکی موثر در جهت امکانات بیشتر برای خود و همکاران خواهد بود.
ایردن؛ در خدمت دندانپزشکان ایران
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