ZWIERZOZBIÓRKA

z
Pobierz
aplikację

korzystaj i wspieraj
ZWIERZOZBIÓRKĘ

Dbając o swojego pupila,
możesz pomagać
zwierzętom w potrzebie!
Chodźmy
tym tropem!
Sprawdźmy,
jak to działa...

Zwęszyłem
szczegóły
o ZWIERZOZBIÓRCE
Z VETINEO
To akcja
dla Ciebie!
Czym jest ZWIERZOZBIÓRKA?
To akcja charytatywna, dzięki której schroniska
i fundacje dbające o psy i koty w potrzebie otrzymają
dodatkowe wsparcie finansowe.

Aplikacja
VETINEO?
A co ja
z tego będę
miaaau?
VETINEO to pierwsza w Polsce bezpłatna aplikacja
ułatwiająca opiekę nad zwierzętami poprzez
bezpośredni kontakt z praktyką weterynaryjną.
Od teraz możesz w prosty i szybki sposób umówić
swojego pupila na wizytę u lekarza weterynarii,
a to tylko jedna z funkcji aplikacji.

Skąd biorą się pieniądze w wirtualnej skarbonce
ZWIERZOZBIÓRKI?
Fundusze to część Twoich zakupów, które
robisz podczas wizyt u lekarza weterynarii.

Dzięki VETINEO:

Z zakupionych dla Twojego pupila leków
lub usług Zoetis firma przekaże 1 Z-coin
na ZWIERZOZBIÓRKĘ*.

W jednym miejscu zgromadzisz
informacje ze wszystkich wizyt
swojego pupila u lekarza weterynarii

Raz do roku Zoetis rozbija wirtualną skarbonkę
i całą zebraną kwotę przekazuje wybranym
instytucjom działającym na rzecz psów i kotów.

Łatwo sprawdzisz wyniki badań

Jak dorzucić się do akcji?

Skorzystasz z videokonsultacji

Pobierz aplikację VETINEO przeznaczoną
dla właścicieli zwierząt (kod QR znajdziesz
na pierwszej stronie)
Po wizycie w gabinecie weterynaryjnym otwórz
VETINEO i kliknij w baner ZWIERZOZBIÓRKI*

Gotowe!
Pomaganie
jest teraz proste
jak rzucanie
patyka!

Wygodnie umówisz wizytę online

Masz możliwość dokonania przedpłaty
za wizytę lub badania
Otrzymasz przypomnienia
o nadchodzących wizytach
i obowiązkowych szczepieniach

Ta placówka
bierze udział
w ZWIERZOZBIÓRCE
z

Aplikację VETINEO możesz pobrać z:

*Baner pojawi się wyłącznie, jeśli podczas wizyty zostały zakupione
produkty lub usługi firmy Zoetis; szczegóły w Regulaminie.
Regulamin dostępny w Aplikacji VETINEO oraz na www.vetineo.com/zwierzozbiorka
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