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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Українська IT-компанія «ДОКРАДАР» впроваджує інформаційні технології у сфері охорони 

здоров’я, успішно співпрацюючи з широким спектром корпоративних партнерів із 

державного, комунального та приватного секторів.  

✔ DocRadar - це революційний сервіс прямого взаємозв'язку між Клієнтами, які бажають 
викликати будь-якого медичного фахівця і медичними Спеціалістами, що знаходяться поблизу 
від місця перебування Клієнта та готові відгукнутися на виклик. 
✔ Універсальність ідеї DocRadar полягає в тому, що серед безпрецедентних можливостей 

для Клієнтів і Спеціалістів, вона передбачає також переваги, що здатні підвищити 
конкурентоспроможність приватних, комунальних та державних медичних закладів, 
медичних лабораторій тощо. 

Ми можемо стверджувати, що приєднавшись до когорти Корпоративних Клієнтів DocRadar, 

Ви, як далекоглядний керівник закладу охорони здоров’я, отримаєте: 

1. Додатковий засіб ефективно напрацьовувати клієнтуру і покращувати впізнаваність 

свого закладу в радіусі від 1 до 30 км, завдяки «корпоративній ознаці» зареєстрованих у  

DocRadar фахівців; 

2. Залучення у комерційно-орієнтовані бізнес-процеси закладу крім лікарів також і 

середній медичний персонал з підвищенням показників їх зайнятості; 

3. Збільшення завантаження медустанови завдяки залученню клієнтів, що мають потребу 

в медичній допомозі, але вважають за краще спершу отримати консультацію фахівця вдома; 

4. Оптимізацію маркетингових інвестицій, просуваючи свій бренд на території всього 

міста, виділяючи DocRadar в залучення нових клієнтів всього 30% заявленої вартості виклику; 

5. Можливість прозоро і гнучко конкурувати на ринку медичних послуг в залежності від 

таких чинників, як: завантаженість, ціна, відстань, час доби, святкові дні, погодні умови тощо; 

6. Облік і чіткий контроль зайнятості всіх фахівців, яких відмічено в DocRadar 

«корпоративною ознакою» Вашого закладу завдяки модулю «Статистика»; 

Щоб зареєструватися, як Корпоративний клієнт, Вам достатньо всього трьох простих кроків:  

1. Завітайте на сайт docradar.help; 

2. Натиснувши кнопку «ПАРТНЕРАМ», перейдіть на корпоративну сторінку сайту; 

3. Пройдіть простий процес реєстрації аккаунту компанії! 

 

З повагою і сподіванням на плідну співпрацю,  

Директор ТОВ «ДОКРАДАР»                                                                             Всеволод КОНОТОП 
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