
MES NORIME BŪTI
„Ewopharma“ – inovatyvus partneris, platinantis vaisti-
nius preparatus ir medicinos prekes Šveicarijoje, Vidu-
rio ir Rytų Europoje.

„Mūsų nepriklausomos, savininkų valdomos bendrovės 
sėkmę užtikrina sisteminga specializuotų vaistinių pre-
paratų ir medicinos prekių verslo plėtra. Be to, stiprina-
me bendradarbiavimą su ligoninėmis, siekdami veiklos 
įvairovės ir didesnės grąžos.”
Alain Staub, direktorių valdybos prezidentas, generalinis direktorius

MES DAROME 
Dėl mūsų išskirtinės padėties rinkoje ir patirties rinko-
daros srityje galime įsitvirtinti ir plėstis naujose rinko-
se, siūlydami inovatyvius, patikimus, kokybiškus gydy-
mo metodus ir produktus. 

„Komandinė dvasia mūsų bendrovėje stipri, ir mes 
visi prisidedame kurdami ir puoselėdami šias esmines 
kompetencijas.“

MES SIŪLOME  
Mes platiname ne tik savo pačių bei partnerių prekės 
ženklais pažymėtus produktus, bet ir sistemingai to-
buliname savąją receptinių vaistų produkcijos liniją. 
Bendrovės veikloje pabrėžiame sveikatos priežiūros 
svarbą, tikslingai reklamuodami pačių bei patikimų 
partnerių prekių ženklus. 

„Ewopharma yra ir išliks stipri receptinių vaistų ben-
drovė, kuri stiprina savo pozicijas pristatydama naujus, 
pažangius gydymo metodus. Įkurdami naują padalinį 
sveikatos priežiūros srityje, mes naudojamės rinkos 
siūlomomis galimybėmis bei siekiame užsitikrinti po-
ziciją rinkoje.“

MUMS SVARBU
KLIENTAI IR PARTNERIAI
Patikimumas, kokybė ir galimybių pasiūla – bendrovės 
veiklos pagrindas. Klientai ir verslo partneriai vertina 
mūsų profesionalumą ir kompetenciją.

„Būdami Šveicarijos bendrove, puoselėjančia su mūsų 
šalimi siejamas vertes, siekiame tai išlaikyti ir mūsų pa-
dalinių veiklose. Norime, kad apie mus būtų sprendžia-
ma remiantis būtent tokiais standartais.“

Partnerystė – vienas svarbiausių kompanijos principų, 
todėl siekiame užmegzti ilgalaikius ryšius su verslo 
partneriais ir klientais. 

„Mūsų veikla grindžiama teisingumu, pasitikėjimu bei 
noru dirbti su lygiaverčiais partneriais.“

DARBUOTOJAI
Bendrovėje dirba aukštos kvalifikacijos, motyvuoti bei 
lojalūs darbuotojai. Jie priima iššūkius ir geba pasinau-
doti suteikta veikimo laisve. Stengiamės užtikrinti dar-
buotojų profesinį tobulėjimą.

„Auginti ir reikalauti, kaip duoti ir imti, – tai esminės 
„Ewopharma“ darbo kultūros vertybės.“

VADOVYBĖ
Pagrindinėje būstinėje dirbanti vadovybė nustato 
bendrąsias veikimo gaires, o atskirose šalyse veikian-
tys padaliniai patys pasirenka strategiją, kaip pasiekti 
iškeltus tikslus, ir taip prisideda prie įmonės sėkmės.

„Mes deleguojame atsakomybę bei įgaliojimus ir taip 
leidžiame nusistatyti ambicingus tikslus bei savaran-
kiškai imtis reikiamų veiksmų.“

KOMUNIKACIJA
Laiku teikiame aiškią, suprantamą informaciją įmonėje 
bei už jos ribų.

„Mes skatiname ir siekiame, kad būtų keičiamasi patir-
timi tarp atskirų šalių padalinių. Reikalui esant, skubiai 
teikiame informaciją.“

BENDRAS MŪSŲ  
TIKSLAS

www.ewopharma.lt


