Bilmekte
fayda
vardır!

Metropolitan Eczanesini
kapsayan bütün bilgiler
Sizin Havaalanı Eczaneleriniz:
Frankfurt, Münih, Berlin, Hamburg ve Düsseldorf

Şirketimizin felsefesi
Almanyanın 5 büyük havaalanlarında Frankfurt, Münih, Berlin, Hamburg ve
Düsseldorf olarak binlerce insanların uğradığı mekanlarda Metropolitan
Eczaneleri – kısa adı MET olup – 120 elemanın profesyonel hizmet ve tıbbi
bilgi sunmaktadır. Havaalanın büyüklüğü ve yoğunluğu sebebi ile bazı
havaalanlarında birden fazla mekanlarda eczanelerimizi görebilirsiniz. Münih
ve Düsseldorf havaalanlarında muhtelif şubelerimizi pasaport kontrolünden
sonra bile bulabilirsiniz.

Sunulan bilgi ve hizmet
Müşterilerimize verilen bilgi ve hizmeti en yüksek seviyede tutarak özel eğitimli
uzman elemanlarımız toplam 10*dan fazla çeşitli dil konuşmaktadır. Arzu
ettiğiniz konuyla ilgili özel yetiştirilmiş uzman elemanımızla Dermokozmetik,
Beslenme, Seyahat ve Diabet konuları hakkında randevu tayin ederek bilgi
edinebilirsiniz.

Sunduğumuz hizmetlerden örnekler:
• Seyahat ve aşı planı servisi
• Seyahat edilecek ülke için ilaçların tanzimi
• Kan tahlilleri
• Kaliteli besin ve diabet müzakeresi
• Diabet müşterilerimize kapsamlı, itinalı ilgi
• Cilt analizi ve cilt tipinin tespiti
• Çevre ile ilgili tahliller
• Homoöpatik ve doğal ilaçlar müzakeresi

İlaçlar ve daha ötesi
Tüm eczanelerimizde geniş yelpazeli ürün seçme emtiazı, gerek reçeteye tabi
olan gerekse serbest satılan ilaçları bulundurmaktayız. Stokumuzda olmayan
ürünü bir kaç saat içersinde temin etmekteyiz.
Mümkün olduğunda siparişinizi uçuş noktasına kadar iletiriz.

İlaçlar ile ilgili bilgiler
METcard – müşteri kart üyelerimizin tüm alışverişlerini arşifliyerek gelecekte
gerek reçete gerekse reçetesiz almak istediğiniz ilaçları karşılaştırıp yan tesirlerini tespit edebiliriz. Dosyanızı incelediğimizde anında ilk bakışta arzu ettiğiniz
ilaç ile ilgili bilgileri verebiliriz.

güven ve emin ellerdesiniz

Zindelik ve performans
Eczanelerimizde sağlığınızın ve vücudunuzun zindeligini arttırmak için kaliteli
ürünler ve hizmet bulabilirsiniz.
• Çeşitli vitamin, mineraller ve destek amaçlı kullanılan ürünler
• Sporcuların beslenme ürünleri ve sporculara has özel vitaminler
• Eczanelerimizin teknik bölümündeki geniş çapta sunduğumuz modern aletler
• Bireysel esaslı beslenme ve sağlıkla ilgili tahliller (arzuya göre)

Kendi özel markamız METvital çok çeşitde sağlığımıza destek amaçlı ürünleri
içermektedir. Bu ürünlere dahil olan METvital Anti-jetlag, METvital
Arthroschutz yanlız Metropolitan eczanelerinde değil, tüm Almanya
eczanelerinde sunulmaktadır. Ürünlerin içerikleri tescilli beslenme
uzmanları tarafından tasarım edilmiştir.
METvital ürünlerimiz fiyatlara göre uygundur ve modern bilimsel verilere göre
hazırlanmıştır. Ürünlerimizin katoloğunu isteyiniz..

METvital ürünlerinden seçenekler

önlem alarak sağlığınızı koruyunuz

Korunma ve tedbir
Eczane mevkilerin hava limanlarında merkezi noktalarda bulunması yolcular
ve frequent traveller (özel yolcular) için bir çok yönde faydalıdır. Geniş seçme
imkanı ürünlerimize ilave olarak seyahat konusunda özel hizmetimizi her an
emrinize amade tutuyoruz:

• Seyahat tıp merkezi ile geliştirilmiş özel uzak doğu ülkeleri seyahatlerinde 		
gerekli olan aşı planı bilgisayar programı
• Seyahat edilecek ülke için gereken ilaçların kontrolü ve tanzimi
• Haşarate ve güneşe karşı koruyucu ürünler
• Seyahate mahsus varis çorapları, dalgıç kulak damlası, diabetik müşterilerimiz
için soğuk muhafazalı seyahat çantası ve daha bir çok hizmetler

seyahat ederken sağlıklı kalalım

Güzellik ve cilt bakımı
Sağlıklı cilt güzeldir. Piyasadaki yeni, modern güzellik ve cilt bakım
ürünlerini keşfediniz.
Sunduğumuz Beauty-Kozmetik bölümündeki çeşitlik sizleri büyüleyecektir.
Eczanemize spontane gelip veya randevü alarak uzman kozmetik elemanımızın
verdiği bilgiden yararlanıp, verilen hizmetin tadını çıkartınız. Verilen tavsiyeler
cildinize bakımlı, sağlıklı ve taze, mutlu görünüm sağlıyacaktır.

Kozmetik marka ve ürünlerimizden örnekler
(Eczanenin bulunduğu mevkiye bağlıdır)

özenli cilt bakımı ile sağlığınızı ve güzelliğinizi koruyunuz

Güveneceğiniz partner
Metropolitan Pharmacy bir çok müesseselerin ticaret ortağı, partneridir.
Sizde ferdi hizmetimizden, tecrübemizden faydalanınız.!

MET in işbirliği yaptığı şirketler(partnerler)
• Çeşitli enternasyonal Hava Yolları
• Almanya çapında 50*den fazla doktor partnerimiz
• Hava limanlarında bulunan bir çok şirketler
• Klinikler
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• Sosyal sigorta şirkeleri

Biz, Metropolitan Phamacy
QMS-Sertifikasına sahibiz
DIN EN ISO 9001:2015
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İletişim adresi: muc@metropolitan-pharmacy.com

servis

Dünya çapında salahiyet – ilaçların ithali
METinternational OHG ticarethane kolumuz her türlü ilacı dünyanın her yerinden §73/3 AMG kanununa göre hızlı ve uygun fiyatlarla sağlamaktadır. Yurt
dışından gelen ilaç paketlerinin gümrük işlemlerinin hafta sonu dahi problemsiz
çözmekteyiz.
Havaalanında bulunmamızın avantajı dünya çapında ilişkilerimizi kolaylaştırıp
size sunduğumuz hizmetin lehine olmaktadır. İmport ticarethane kolumuzun
vasıflı kadrosu yabancı ve ulusal ilaçlar hakkında geniş bilgi verebilmek için özel
bilgisayar programlarından ve ülkelere has ilaç listelerinden yararlanmaktadırlar.

Ekibimiz arzularınızı memnuniyetle yanıtlıyacaktır:

• Telefon-Hotline ile:

+49 89 978 80 2-100
• Fax ile:
+49 89 978 80 2-106
• E-Mail ile:
info@metinternational.de

İlaçların exportu
İlaçların exportu-İlaçların yurt dışına gönderilmesi
Bu konuyla ilgili tüm Metropolitan-Eczanelerinden bilgi edinebilirsiniz

servis

Teslimat servisi
Havaalanı içersi ve çevresine ilaç ve diğer ürünleri götürme ve teslim
servisimiz vardır, iş yerine ve hatta gerektiğinde uçak başına kadar teslim
ederiz. METcard-sahipleri için bu özel servisimiz ücretsizdir. Teslim servisi ile
ayrıntılı bilgileri eczanelerimizden edinebilirsiniz.

Hızlı sipariş ve teslim servisi
Fevkalade pratikdir:Telefon,Email veya Fax ile arzularınızı sipariş vererek
istediğiniz zamanda teslim alabilirsiniz. Tabiiki siparişinizin hazır olduğu size
haberdar edilecektir.
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Dünyanın her yerinden bize
ulaşabilirsiniz
www.metropolitan-pharmacy.com
Eczanelerimizle ilgili tüm enformasyonları, güncel kampanyalarımızı ve çeşitli
sağlıkla ilgili enteresan konuları web sayfamızda bulabilirsiniz:
www.metropolitan-pharmacy.com

Onlineshop aracılığı ile ilacınızı, kozmetik veya takviye ürünlerini çok
rahat evinize ısmarlıyabilirsiniz.
shop.metropolitan-pharmacy.com
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Müşteri kartımızın inanılmaz
avantajları
Ödenilen ücretden daha fazla hizmet sunuyoruz.
METcard müşteri kartınız ile reçeteye bağlı olmayan ve diğer ürünlerde
10% indirimli alış veriş yapabilirsiniz. Metropolitan Eczanelerinde her yaptığınız
alışverişinizde müşteri kartınıza puan yani METpoints işliyoruz. Toplanılan
puanlarınızı seçtiğimiz atraktif primler ile takas edebilir veya MET-Alışveriş
Kuponuna çevirebilirsiniz. Reçeteye tabi olan ürünlerin haricinde tüm
alışverişinizde metpuanlarından faydalanabilirsiniz.
500 METpuanı biriktirdiğinizde 50.EUR değerinde alışveriş kuponuna sahip
olabilirsiniz!

METcard „premium member“
Bir sene içersinde 1000 METpuanı biriktirdiğinizde „siyah kart“ dediğimiz
müşteri kartımızın tüm avantajlarından faydalanabilirsiniz. Siyah kartımızda pek
çok daha hizmet göreceksiniz:
• Seyahat-check: Sizin için senelik seyahat edilecek ülke için gereken ilaçları 		
temin ve tanzimini ederiz. Ayrıca senede bir sefere mahsus ücretsiz seyahat
aşı planını sunarız.
• Senede bir sefer ücretsiz Kolesterol ve vücudunuzdaki yağ oranını ölçme 		
imkanı yanısıra kişiye özel cilt tipi analizi sunuyoruz.
• Garantili expres sipariş ve kurye hizmeti.
• Arzuya göre aylık havale veya faturaya karşılık ödeme imkanı.
• Kampanya günlerimize şahsi davetiye.
• Alışveriş mecburiyeti olmadan her 14 günde METaktiv dergimizin ücretsiz 		
sunumu (mevcudiyet yettiği kadar).
servis

Müşteri kartı dilekçesi
İstirak formunu doldurunuz ve hemen en yakın
Metropolitan Eczanesine vererek anında metkartınıza
sahip olup tasarruf etmeye başlayınız.
 Evet,Frankfurt/Münih/Berlin/Hamburg/Düsseldorf havaalanında çalışmaktayım.

Soyadınız/Adınız

Sokak/Nr.

Şehirkodu/Şehir

Doğum tarihi

Telefon(mümkünse mobil numaranız)

E-Mail adresiniz

Şirket/Şube

Müşteri kart numarası
Muvafakat
Verdiğim bilgilerin Metropolitan Pharmacy tarafından kullanılması ve işlenilmesinin izini imzam ile kanıtlanmıştır.
Bilgiler Metropolitan Pharmacy Group a ait Eczanelere iletilebilinir. Verdiğim müsade tüm sağlık konum bilgileri ve
Metropolitan Pharmacy Group Eczanelerden aldığım tüm ilaçların bilgilerini kapsamaktadır. Metropolitan Pharmacy
Group adında Eczneleri http://www.metropolitan-pharmacy.de/de/ihre-metropolitan.html adresde bulabilirsiniz.
Metropolitan Pharmacy Group adında olan Eczanelerin işletici sahipleri kanunen bağımsız ve serbesttir. Müşteri
kartımızın avantajlarının tüm Metropolitan Eczanelerde bulunması ve kullanılması için bilgiler Metropolitan Pharmacy
Group Eczaneler arasında iletilmektedir.Herhangi bir Eczanenin işletici sahibi değişecek olursa, yeni gelen işletici
sahibine bilgilerimi kullanılmasına izinimi veriyorum. Verdiğim izini, muvafakatı her an geri çekebilirim. Geri aldığım izin,
muvafakat tüm Mteropolitan Eczanelerine açıklanmalı ve gönderilmelidir.

Yer, tarih			İmza
 Evet,Metropolitan Pharmacy Group (dahil olan Eczaneleri http:// www.metropolitan-pharmacy.de/de/ihre-metropolitan.html bulabilirsiniz) Eczanelerin kampanyaları hakkında bulunduğum Eczane tarafından bilgilendirmek ister ve
yukarıda verdiğim E-Mail adresime gönderilmesini arzu ederim.Verdiğim izini her an geri çekebilirim.
* Metropolitan Pharmacy Group Eczaneleri aralarında kooperasyon kurup bağımsız ve serbest işletmektedirler ve
Metropolitan Pharmacy adını taşımaktadırlar. Firmaların tescilini http://www.metropolitan-pharmacy.de/ihre-metropolitan.html adresde inceleyebilirsiniz.

Yakınınızda MET Eczanesi bulunmuyorsa, başvuru formunu bize postalayabilirsiniz. Size ait METcard müşteri kartınızı en kısa zamanda posta ile
ulaştırırız.

Müşteri kartı dilekçesini en yakın Metropolitan Eczanesine veriniz ve
anında kendinize ait METcard*a sahip olunuz. Eczanelerimizin ziyaretinde yüksek kaliteli hizmetimizden ve çok çeşitli ürün sunumumuzdan
faydalanınız.

Müşteriye üstün hizmet

Postfach 24 13 55
85356 München-Flughafen

Metropolitan Pharmacy

yapıştırınız

lütfen pul

Mevcut ise

İletişim bilgileri:
Enternasyonal Havaalanı Frankfurt Eczanesi
Her gün 06:30 - 21:00 hizmetinizdeyiz (Terminal 1)
06:30 - 21:30 hizmetinizdeyiz (Terminal 1/Transit Z)
07:00 - 21:00 hizmetinizdeyiz (Terminal 2)
Terminal 1/B (Alışveriş Bulvarı)
Terminal 1 (Transit Z Non-Schengen)
Terminal 2 (Alışveriş Plaza)
Tel.: +49 69 695807-0
FRA@metropolitan-pharmacy.com
Enternasyonal Havaalanı Münih Eczanesi
Her gün 06:30 - 21:00 hizmetinizdeyiz. (T1, T2 Arrival; T2 G30)
07:30 - 21:00 hizmetinizdeyiz. (T2 H30)
Terminal 1 (München Airport Center)
Terminal 2 (Public Area) Arrival
Terminal 2 (Transit) Gate G30 Schengen
Terminal 2 (Transit) Gate H30 Non-Schengen
Tel.: +49 89 978802-200
MUC@metropolitan-pharmacy.com
Enternasyonal Havaalanı Berlin Eczanesi
Her gün 9:00 - 18.00 hizmetinizdeyiz
Willi-Brand-Platz 1
12529 Schönefeld
Tel : 030 6091 78940
BER@metropolitan-pharmacy.com
Enternasyonal Havaalanı Hamburg Eczanesi
Pazartesi-Cuma 7:00 - 21:00 hizmetinizdeyiz
Cumartesi,Pazar ve Bayramlarda 8:00 – 21:00
Airport Plaza (Varış hat)
Tel.: +49 40 50049-336
HAM@metropolitan-pharmacy.com
Enternasyonal Havaalanı Düsseldorf Eczanesi
Her gün 06:30 – 21:00 hizmetinizdeyiz
Airport – Arkaden
Uçuş C Bölümü (Transit)
Tel.: +49 211 421652-20
DUS@metropolitan-pharmacy.com
Lütfen eczanenin mevkisine göre güncel açılış saatlerine bakınız.

www.metropolitan-pharmacy.com
Freecall: 0800 6384636 (0800 metinfo)

