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Uma breve introdução
QUEM SOMOS E O QUE FAZEMOS

active health é uma marca do grupo FreeWill Lda. 
Parceiro da medi Portugal para as áreas de Flebologia e
Ortopedia - com distribuição exclusiva das marcas- medi
travel , medi footsupport, medi moving forward, medi skin
care.
 
Temos como principal objectivo prestar aos nossos
parceiros um serviço de qualidade e disponibilizar uma
gama de produtos de elevada rendibilidade para a
Farmácia.
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PORQUÊ ESTA APLICAÇÃO

A dificuldade e o tempo gasto na
identificação correcta do dispositivo
médico pretendido - a inexistência
de CNPs para a maioria dos
produtos.
 
O problema  dos stocks e da logística 



Benefícios
desta
aplicação?

FÁCIL DE USAR
Utiliza o interface de uma loja online - intuitivo
e responsivo

ACESSIBIL IDADE
Com ligação à internet - Disponível em -
desktop, tablet e telemóvel

CONVENIÊNCIA
Em qualquer momento pode fazer a sua
consulta, identificar a referência do produto e
encomendar diretamente ao seu armazenista
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MOBILE INTERFACE
Aplicação disponivel na apple store e play
store 

DESKTOP INTERFACE
Aplicação disponivel para o seu browser

TABLET  INTERFACE
Aplicação disponivel para o seu tablet em
apple store e play store



Visão geral da
aplicação

UMA FORMA
CONVENIENTE E
SIMPLES DE ACEDER A
UM SERVIÇO QUE VISA
FACILITAR A SUA VIDA
E AUMENTAR OS SEUS
LUCROS.



FÁCIL NA
PONTA DOS
SEUS DEDOS
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FACIL IDADE NA VENDA  
Indicações de como medir e onde medir
perimetros - Tornozelo, Barriga da Perna,
Coxa

CHECK LIST DE ATRIBUTOS
Cor, género, com ou sem banda de
fixação, com ou sem biqueira, classes de
compressão, medidas até à coxa ou
joelho, etc.

FACILIDADE NA ENCOMENDA
Fácil identificar as referências do
fornecedor - escolha do armazenista
entrega em 48h, sem necessidade stocks.

CATÁLOGO 
Imagens disponiveis de cada produto
com os vários atributos, ajuda o cliente a
tomar uma decisão informada na escolha. 

Que beneficios?



 
Informação a parceiros

Aplicação disponibilizada em
exclusivo a parceiros em tripartidos,
devidamente parameterizada com as
condições acordadas.
Encomendar fácil, no seu armazenista
habitual, todas as referências medi.
Mais de 2000 referências à distância
de um clique.
 
Activação após confirmação de
tripartido activo.
Contactos:
antonio.valente@activehealth.pt



Como funciona?
CRIAR UMA CONTA DE PARCEIRO

Nome da farmácia 
morada de entrega 
Nº de Identificação Fiscal 
Grupo de farmácias 
Nº de telefone de contacto.

 
Activação central após tripartido activo

 
Acompanhe-nos numa visita a app active

health .

 
 



www.app.activehealth.pt

Endereço da aplicação



www.app.activehealth.pt

Preencher todos
 os campos

 



www.app.activehealth.pt

Endereço da aplicação
Depois de se registar este ecrã será visivel até à confirmação central

da sua conta.  



www.app.activehealth.ptPrimeiro contacto com a App após confirmação da sua conta

Preencha a sua "INFORMAÇÃO" e
"ENDEREÇOS"



Explore um catálogo dividido por categorias, para facilitar a identificação dos produtos



www.app.activehealth.ptEscolha os produtos que pretende pedir através da app



www.app.activehealth.ptVantagens da aplicação

} check list
de 

atributos 
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www.app.activehealth.ptIndicação produto a produto, de como obter as medidas necessárias

CBF



www.app.activehealth.ptPedido através da aplicação



www.app.activehealth.ptPedido através da aplicação



www.app.activehealth.ptPedido através da aplicação

Escolher a morada pretendida
para entrega dos produtos

Nome da Farmácia
- Grupo"X"
Nome da empresa
Armazenista
Morada
Código postal
Telefone



www.app.activehealth.ptPedido através da aplicação



www.app.activehealth.ptConfirmação do seu pedido através da aplicação



www.app.activehealth.ptPDF  do seu pedido



www.app.activehealth.ptPDF  do seu pedido

X X
Morada X Morada X



Q1

Desenvolvimento
da app active
health

Q2

Disponibilizar
catálogo
interactivo medi 
+ de 2000
referências.

Q3

Inicio das
parcerias em
Tripartido.

Q4

E.learning técnico 

Etapas de desenvolvimento
futuro
ATÉ 2019



Informação
para
contacto Endereço de E.Mail ing 

geral.app@activehealth.pt

Responsável técnico
rui.banha@activehealth.pt

Responsável da aplicação
antonio.valente@activehealth.pt

Coloque as suas
questões ou
apresente as suas
propostas
 


