
 

Rekomendacija 

 

Profesionalus ir atviras bendradarbiavimas su „Dr. Falk Pharma“ 

 

Kartu su „Ewopharma“ sėkmingai dirbame jau daugiau nei dvidešimt metų. Viskas prasidėjo nuo 

„Salofalk®“ ir „Ursofalk®“ keliose atrinktose šalyse, tačiau dabar mus sieja ilgalaikis 

bendradarbiavimas – bendrovei „Ewopharma“ patikime plataus asortimento „Dr. Falk“ gaminių 

rinkodarą, pardavimą ir registraciją visoje Rytų Europoje. 

 

„Ewopharma“ turi didelį ir regione gerai įsitvirtinusį tinklą, todėl galime plėsti savo pasiekiamumą. 

Mums labai naudinga jų patirtis ir žinios apie šias rinkas – be jų būtų sunku jose įsitvirtinti. 

„Ewopharma“ yra patikima partnerė. Mūsų bendras darbas visada pasižymėjo profesionalumu ir 

atvirumu. 

 

Nedvejodami rekomenduotume „Ewopharma“ kitoms farmacijos bendrovėms, kurios nori patekti į 

Vidurio ir Rytų Europos rinkas, o mes tikimės ir toliau sėkmingai bendradarbiauti. 

 

„Dr. Falk Pharma“ kuria ir parduoda vaistus gastroenterologijos ir hepatologijos srityje. Dauguma mūsų 

receptinių gaminių prekiaujama 65 šalyse, todėl dažnai dirbame su vietos partneriais, kaip antai 

„Ewopharma“. 

 

Mus visada džiugino mūsų bendradarbiavimas su „Ewopharma“. Pradėję su nedideliu gaminių 

asortimentu Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Bulgarijos ir Rumunijos rinkose, užsimezgus bendradarbiavimui 

su „Ewopharma“ praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio pabaigoje nuolatos didiname „Dr. Falk“ gaminių 

asortimentą Vidurio ir Rytų Europos rinkoje. 

 

Šiose rinkose vaistų pardavėjai susiduria su įvairiais iššūkiais, įskaitant palyginti mažas kainas ir, žinoma, 

kitų pardavėjų konkurencinį spaudimą. Kitas iššūkis, lėmęs mūsų apsisprendimą bendradarbiauti su 

„Ewopharma“, buvo ženkliai mažesnė rizika patekti į šias rinkas, nes „Ewopharma“ prisiėmė mokėjimo 

riziką. Mums taip pat didelį įspūdį padarė „Ewopharma“ darbas daugelyje regiono šalių ir jos platus 

medicinos atstovų tinklas. Ji yra gerai žinoma atskirose rinkose ir pagrindiniuose rinkos segmentuose. Tai 

lėmė sėkmingą įsitvirtinimą Vidurio ir Rytų Europos regione. 

 

Bendrovei „Ewopharma“ patikime savo gaminių rinkodarą ir pardavimą Vidurio ir Rytų Europos rinkose. 

Mums labai pravertė jos patirtis ir gydytojų bei ligoninių tinklas. Be to, „Ewopharma“ teikia aukščiausios 

klasės paramą registruojant mūsų gaminius šiose rinkose ir gaunant jiems reikalingus leidimus. Tai yra 

savo srities ekspertai, puikiai išmanantys teisines sistemas ir registracijos procesus. 

 

Dirbant kartu, „Ewopharma“ komanda visada pasižymėjo dideliu profesionalumu. Jie turi patyrusių 

rinkodaros, pardavimo ir teisės ekspertų, dirbančių būstinėje, ir vietos specialistų atskirose rinkose. Mūsų 

partnerystė yra paremta pasitikėjimu – mes galime patikėti jiems savo gaminius šiose pagrindinėse 

rinkose. Kitas svarbus mūsų darbo su „Ewopharma“ bruožas yra atvirumas ir greita reakcija – abu šie 

veiksniai yra labai svarbūs mūsų pramonėje. 

 

Mes labai optimistiškai žvelgiame į mūsų bendradarbiavimo su „Ewopharma“ ateitį. Ji yra svarbi mūsų 

verslo partnerė, todėl tikimės bendradarbiauti dar ne vienerius metus. 

 

 

  


