Tisztelt Dr Gönczi Gábor Úr, Dr Horváth László, Tisztelt Magyar Állatorvosi Kamara!
Telefonos egyeztetéseinkre és levélváltásunkra hivatkozva szeretném Önnek összefoglalni kezdeményezésünket, amihez
ezúton kérem szakmai segítségük mellett kommunikációs támogatásukat.
2017 július elejei üzleti találkozón született döntés arról, hogy megvalósítunk egy régóta dédelgetett elképzelést, amivel a hazai
állattartóknak egy komoly segítséget tudunk nyújtani krízishelyzetekben.
Az App Hungary Kft. 2016 nyara óta foglalkozik mobil alkalmazások fejlesztésével, kisebb cégek és nagyobb projektek
kivitelezésében is részt vettünk/veszünk. Amikor látókörünkbe került egy program tervezete egy azonnal elérhető állatorvosi
információs adatbázis készítéséről, gyakorló állattartóként végeztünk egy gyors piackutatást, amely az állattartók között komoly
fejtörést okozó problémát aktuális piaci igénnyé formálta.
CÉLUNK: Az állattartó egy telefonos APP segítségével megtalálja a hozzá legközelebb éppen rendelő vagy ügyelő állatorvost
az ország bármely pontján.
Elkészítettük a XXI. század kommunikációs formáihoz igazodó és ezeket használó helymeghatárózás alapú állategészségügyi
információs rendszerünket, az ÁLLATORVOS MOBIL APPLIKÁCIÓ-t és az ehhez kapcsolódó Facebook és weboldalt.
Mobil fejlesztésekkel foglalkozó állatszerető magánemberként nem rendelkezünk a szükséges szakmai tapasztalatokkal,
piacismeretekkel, emiatt felvettük a kapcsolatot számos hazai szervezettel, alapítvánnyal, lelkes rajongótábborral rendelkező
online csoportok vezetőivel.
Kezdeményezésünkről elsők között kértük ki a Magyar Állatorvosi Kamara véleményét, akik mind az állatorvosok, mind az
állattartók szempontjából hasznosnak, sőt támogatandónak találták kezdeményezésünket.
A lelkesedést komoly munka követte, elkészítettük az alkalmazást, felkerestük az első partnereket és szóbeli támogatást
kaptunk egyre több szervezettől. Elkezdtük a Facebook kommunikációt, több tízezren nézték meg a videónkat, valamint közel
300 állatorvosi ajánlás érkezett a rendszerbe, akiknek a felkereséséhez (majd későbbi regisztrálásához) megteremtettük a
szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
A rendszer elindult, működik. Ahhoz, hogy minden érintett számára értéket teremtsünk, szükségünk van az anyagi fedezetre. Az
állattartók számára DÍJMENTES szolgáltatás az állatorvosok részére egy alap regisztrációs díj (12.000 Ft + áfa egyszeri
összeg) után egy minimális fenntartási díj mellett vehető igénybe.
A havi megjelenés díja a regisztráció után havonta 2.500-5.000 Ft között változik, a díjfizetés gyakoriságától függően. Ezzel
hozzáférést kapnak egy felülethez, ahol megadhattják - a későbbiekben pedig módosíthatják, aktualizálhatják - információikat
(praxis neve, állatorvosok, szakterületek, bemutatkozás, elérhetőségek, Facebook és Weboldal, fotók, rendelési és ügyeleti idő,
térkép - GPS alapú útvonaltervezővel…). A rendelők amellett, hogy extra bevételhez jutnak az új ügyfelek által, a meglévő
állattartóik számára is releváns és azonnali naprakész információkkal tudnak szolgálni egy modern formában.
Támogatásként a cég vezetése magára vállalta a NONPROFIT szervezetek, szakmai szervezetek regisztrációs és megjelenési
költségeit, illetve vállalja, hogy korlátlan ideig DÍJMENTESEN jelenteti meg felületén a hasznos tartalmaikat (adatokat,
elérhetőségeket, eseményeket…), melyek célja az állatok és az állattegészségügy szolgálata.
Ahogy egyre jobban megismerjük az igényeket, folyamatosan bővítjük azt a kört is, ahol segíteni szeretnénk. Terveink között
szerepel több országos lefedettségű szolgáltatás az állategészségüggyel kapcsolatban, ezekről a későbbiekben fogunk
részleteket megosztani. Kamarai Elnökség felé csatolt kibontakozási tervezetünkben ezen információk is szerepelnek
Még egyszer nagyon köszönjük közreműködésüket, szakmai támogatásukat, kellemes nyarat, sikeres együttműködést kívánok!
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Az Állategészségügyi Infromációs Hálózat
A mobil applikáció weboldala: www.allatorvosapp.hu
Facebook: www.facebook.com/allatorvosapp
A mobil alkalmazás ezeken a linkeken érhető el:
iOS: https://itunes.apple.com/ro/app/%C3%A1llatorvos/id1260669396?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=apphungary.allat

