BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉG

LMDoki
mobilalkalmazás

PROBLÉMA
Pácienseknél
kevés kedvezményes orvosi időpont
nehezen áttekinthető szolgáltatások
telefonos foglalás nehézségei

Magánorvosoknál
új betegek drága elérése
lemondások kezelése
kapacitás kihasználtság

MEGOLDÁS

Magánegészségügyi
szolgáltatások
elérhető áron!
Mobil applikáció kedvezményes, last minute
és speciális magánorvosi rendelési
időpontok és szolgáltatások foglalásához.

FEJLESZTŐ CSAPAT
Szabó Ákos
alapító, ügyvezető
22 év CEO, PM, értékesítés, marketing,
10 év egészségügyi tapasztalat

Wallner Ádám
alapító, fejlesztési vezető, 18 év IT

Szakértők
Python és Flutter fejlesztők

Partneri együttműködés
Medicorp Hungary Zrt. (2021)

Last minute orvosi időpont foglaló mobil applikáció
országos lefedettség
fókuszban a kedvezményes lehetőségek
extra szűrési lehetőségek: kedvezmény, időpont, speciális
extra funkciók: előjegyzés, figyelmeztetés, értékelés, navigáció.

MAGÁNEGÉSZSÉGÜGYI PIAC
folyamatos, évi 10% feletti növekedés
nagy szereplők megjelenése és erősödése
erősödő informatikai háttér, növekvő automatizáltság
átlagnál magasabb üzemeltetési és munkaerő költségnövekedés
hazai célpiac: 5000 magánorvos, 5 millió páciens.

VERSENYTÁRSAK
Piacvezető a Foglaljorvost.hu (2011 óta), orvostkeresek.hu (2014),
orvosajanlo.hu (2017), Dokio.hu (2020),

VERSENYELŐNY
Fejlesztés: rugalmas és korszerű, mobiltelefonra optimalizált módszerek.
Megoldás: más szektorokban elfogadott foglalási szokások alkalmazása:
booking, airbnb, fapados reülőjáratok, last minute utazások, árukeresők.

ÜZLETI MODELL
Páciens fizeti: foglalások után azonnali fizetés: 490– 4.990 Ft/foglalás
Egészségügyi szolgáltató fizeti: plusz marketing szolgáltatások után:
5.000 – 50.000 Ft/orvos/hónap

KUTATÁSI STRATÉGIA

CÉGINFORMÁCIÓ
Cégnév: LMDoki Kft.
Alapítás: 2019. október
Befektető: Hiventures
(Inkubáció és Inkubáció Plusz program)

BEFEKTETÉS FELHASZNÁLÁS
Prototípus és applikáció fejlesztés 1.0
Kutatás / Értékesítés / Marketing

Fejlesztést támogató kvalitatív telefonos és kvantitatív online kutatások
mindkét célcsoportban: magánorvosok és páciensek.

ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS MARKETING STRATÉGIA
Nyilvánosan elérhető orvosok/magánegészségügyi szolgáltatók felé
közvetlen online, telefonos és személyes kommunikáció és értékesítés.
Közösségi médiában elérhető páciensek felé online kommunikáció a
Google és Facebook felületein.
Kedvezményes belépési és foglalási díjak a bevezető időszakban.

FOLYAMATBAN
LMDoki app 1.0 / Back office kiépítése
Magyarországi piaci bevezetés: 2022. májustól

KAPCSOLAT

Szabó Ákos
+36 30 535 9639
szabo.akos@lmdoki.hu
www.lmdoki.hu

BEFEKTETÉSI TERV
2022: növekedés, csapatépítés, LMDoki 2.0, külföldi kutatások
2023: LMDoki 3.0, külföldi bevezetés: Románia és Lengyelország

