
O que é a Canalvet?
A Canalvet é um canal de televisão específico para as salas de espera dos Centros Veterinários.

É uma ferramenta de marketing que o ajudará a aumentar as vendas de produtos e serviços veterinários, 
fazendo com que a espera dos seus clientes seja agradável. 

A Canalvet adapta-se a cada cliente criando conteúdos para vídeos, que lhes permite personalizar a sua 
comunicação audiovisual segundo as suas necessidades.
Como ferramenta de Marketing permite:
•• Divulgar a oferta do seu centro (serviços)
• Promover campanhas de saúde específicas
• Realizar ofertas e promoções pontuais

Para que seja mais fácil para si, não terá que se preocupar com nada, apenas terá que nos enviar um 
e-mail com as suas necessidades e nós faremos o resto.

Vantagens

A televisão da sua
sala de espera

Ajuda-o a vender de duas formas:

•  Entretém, ensina e informa os seus clientes, acerca  dos  
    cuidados a ter com o seu animal de estimação…

• Predispõe, assim, à aceitação por parte do cliente, dos   
    produtos e serviços oferecidos pelo seu centro. 

•  A reportagem empresarial que faremos projecta uma  
    excelente imagem do seu centro, valorizando-o e     excelente imagem do seu centro, valorizando-o e 
    diferenciando-o da concorrência. 

•  Para que seja mais fácil para si, não terá que se    
    preocupar com nada, apenas terá que nos enviar um  
    e-mail com as suas necessidades e nós faremos o resto.

• Sem custos adicionais nem surpresas, está tudo incluído 
    na nossa mensalidade.

¿Como funciona?

A programação

Encarregamo-nos de tudo

www.canalvet.com
canalvet@canalvet.com | 93 420 86 73

A televisão da sua sala de espera 

envia
programa

solicita

DA SUA PARTE DA NOSSA PARTE
Contrata a canalvet
Escolhe as suas campanhas
Solicita as alterações que necessitar
Solicita as suas mensagens personalizadas

Encarregamo-nos de tudo
desde a sua instalação até
à sua manutenção

Para o ajudar a dinamizar as vendas do seu Centro Veterinário, temos programado duas campanhas 
mensais adequadas às necessidades sazonais dos seus clientes, para que, relembrando-os, estes possam 
adquirir os seus produtos e serviços com maior facilidade. 

Ainda assim, terá liberdade para escolher, todos os meses, quais as campanhas que são do seu interesse.

Os conteúdos específicos de cada campanha, que são numerosos e variados, são alternados com outros Os conteúdos específicos de cada campanha, que são numerosos e variados, são alternados com outros 
conteúdos informativos e de entretenimento até formar um programa de mais de duas horas e meia, que 
renovamos mensalmente. Assim o seu cliente não vê vídeos repetidos, mesmo que estejamos a insistir 
sobre um tema muito específico.  
 As campanhas da Canalvet pretendem ajudá-lo na comunicação e na venda de necessidades e estão 
destinadas a incentivar o trabalho comercial da sua equipa, estabelecendo objectivos.

Por uma mensalidade de 68€* (máximo), cuidaremos de praticamente tudo:

• Produção de comunicados específicos para as suas campanhas comerciais.
•  Gestão e renovação de conteúdos.
•  Programação de conteúdos adequados aos seus objectivos comerciais.

À mensalidade de 68€ são aplicados descontos em função da aceitação de diversos 
anúncios que patrocinam os conteúdos.

Um valor inicial de 250 € * inclui:Um valor inicial de 250 € * inclui:

•  Reportagem corporativa (vídeo).
•  Personalização inicial da programação.
• Instalação (que seja necessária no momento 
    da montagem).
• Montagem dos equipamentos.

Equipamentos necessários:

•  O terminal receptor é propriedade da Canalvet   
     e o seu aluguer e manutenção estão incluídos 
     na mensalidade.
•  O Monitor é propriedade do cliente.
•   Se já dispõe de um, seguramente servirá.
•  Se não, informaremos das nossas ofertas.•  Se não, informaremos das nossas ofertas.

                    * IVA não incluído


