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Jednou zo základných zásad našej spoločnosti je 100 %-ný sortiment, ktorý sa snažíme neustále rozširovať a našim 
klientom tak ponúkať bohaté portfólio produktov. Práve vy, naši dodávatelia a partneri, nám pomáhate na špičkovej 
úrovni napĺňať hlavný cieľ jednej z našich zásad 5 x S – Unipharma chce byť naďalej Stabilnou a Serióznou firmou 
s plným Sortimentom a kvalitným Servisom, na ktorú sa zákazníci vždy môžu Spoľahnúť. Teší nás, že sa v rámci tejto 
spolupráce môžeme opierať o dlhoročné vzťahy, ktoré budeme veľmi radi rozvíjať aj naďalej. V záujme neustáleho 
skvalitňovania a rozširovania našej vzájomnej spolupráce by sme Vám radi predstavili a ponúkli rôzne možnosti 
služieb zameraných na podporu predaja a propagáciu Vašich produktov a prípravkov, ktoré môžete využiť prostred-
níctvom lekárnickej distribúcie spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.

V prvej časti nájdete základné informácie o histórii a súčasnosti našej spoločnosti Unipharma, a taktiež definíciu 
základných princípov (ukazovateľov) spoločnosti, a to  stratégie, misie, vízie, filozofie a zásad spoločnosti a popis 
hlavných procesov distribúcie liekov, ako i cesty lieku od Vás až k pacientovi.

Druhá časť obsahuje prehľad hlavných obchodných a marketingových služieb, ktoré pre Vás vieme zabezpečiť.

Verím, že uvedené informácie pomôžu pozitívne podporiť stabilitu, kvalitu a rozvoj našej vzájomnej obchodnej 
spolupráce.
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1999
Presťahovanie 

do vlastnej  
budovy s prvým  

distribučným centrom.

1994
UNIPHARMA  

sa transformovala  
na lekárnickú akciovú spoločnosť  

a presťahovala sa do väčšej 
budovy v Prievidzi.
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1992
Založenie spoločnosti 

Unipharma, s. r. o.

Podnikanie začalo v malej  
budove v obci Koš,  

ktorú si prenajal zakladateľ 
spoločnosti - lekárnik  

RNDr. Tomislav Jurik, CSc. 



Spoločnosť Unipharma založil v roku 1992 farmaceut RNDr. Tomislav Jurik, CSc., s cieľom vybudovať obchodnú spo-
ločnosť na distribúciu liekov s účasťou lekárnikov – majiteľov lekární na Slovensku. Novú distribučnú spoločnosť 
začal budovať v prenajatých priestoroch v obci Koš pri Prievidzi. Malá spoločnosť Unipharma, spol. s r. o. dokázala 
hneď od začiatku realizovať objednávky do lekární na dennej báze, oproti vtedajšej konkurencii, ktorá dodávala 
produkty do lekární vo väčších intervaloch. Kvalita sortimentu a služieb, flexibilita a rýchlosť distribúcie liekov boli 
od začiatku najväčšou devízou firmy. Po pôsobení v Koši (1992 - 1995) sa Unipharma presťahovala do Prievidze 
(1994 - 1999) a v roku 1999 do vlastného administratívneho a skladového centra Unipharmy v Bojniciach. V Bra-
tislave zabezpečovala distribúciu z prenajatých priestorov v rokoch 1995 - 2002 a v Prešove 1995 - 2004. Následne 
otvorila Unipharma pobočky vo vlastných budovách, a to v roku 2002 v Bratislave a o dva roky neskôr v roku 2004 
v Prešove. Kľúčovým rokom pre naplnenie základného cieľa pri vzniku obchodnej spoločnosti – zapojiť do spoluprá-
ce lekárnikov pri prevádzke a riadení lekárnickej distribúcie, sa stal rok 1995, kedy spoločnosť nadobudla celoštátne 
pôsobenie. Ako najlepšia cesta sa ukázala transformácia firmy na akciovú spoločnosť a následná ponuka akcií tejto 
spoločnosti lekárnikom – svojim zákazníkom. Takýmto spôsobom lekárnici získali majoritný podiel v spoločnosti, 
ktorá sa postupne stala ich spoľahlivým partnerom a taktiež ochrancom slobodného výkonu lekárnického povolania 
na Slovensku. V roku 2008 Unipharma dokončila a slávnostne otvorila v Prievidzi Medicínsko-diagnostické centrum 
Uniklinika kardinála Korca. Ide o jedinečné zariadenie, ktoré v moderných priestoroch poskytuje zdravotnícke služby 
európskeho štandardu nielen ľuďom z hornej Nitry, ale aj z celého Slovenska a zahraničia. 

2004
Vytvorenie 

distribučného centra  
v Prešove vo vlastnej  

budove.

2008
Postavenie vlastného  

Medicínsko-diagnostického  
centra Uniklinika kardinála  

Korca v Prievidzi

2002
Vlastná budova 

distribučného centra  
v Bratislave.

História
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UNIPHARMA JE STABILNOU A SERIóZNOU fIRMOU S PLNýM SORTIMENTOM A KVALITNýM 
SERVISOM, NA KTORú SA ZÁKAZNíCI VžDY MôžU SPOľAHNúť.



Hlavnou činnosťou Unipharmy je distribúcia liekov do všetkých lekární a zdravotníckych zariadení na Slovensku v trojz-
mennej prevádzke z troch vlastných moderných Obchodno-distribučných stredísk v Bojniciach, Bratislave a Prešove 
a logistického prekladiska v Nových Zámkoch. Do podnikateľského portfólia patrí aj novovybudované Medicínsko-dia-
gnostické centrum Uniklinika kardinála Korca v Prievidzi. Aj týmto spôsobom chce Unipharma prispievať k skvalitňova-
niu starostlivosti o zdravie občanov na Slovensku. 

STRATÉGIA
Stratégiou spoločnosti UNIPHARMA, stavovskej veľkodistribučnej firmy, riadenej svojím zákazníkom – lekárnikom, 
je udržať si pozíciu najsilnejšieho distribútora vlastneného slovenským kapitálom a byť No. 1 v každej dobrej lekárni. 
Zároveň je jej cieľom vybudovať pozíciu firmy s najlepším sortimentom na slovenskom liekovom trhu, dosiahnuť zisk 
pre svojich akcionárov, naďalej budovať viacgeneračnú lekárnickú distribúciu.

Filozofia spoločnosti spočíva v tom, že lekárnik – akcionár svojou obchodnou stratégiou ovplyvňuje prosperitu nielen 
vlastnej lekárne, ale zároveň aj prosperitu distribučnej spoločnosti, ktorej je spoluvlastníkom.
Misiu spoločnosti reprezentuje poslanie lekárnickej akciovej spoločnosti, ako stavovskej veľkodistribučnej firmy, zacho-
vať slobodný výkon lekárnického povolania, zabezpečovať istotu a perspektívnu budúcnosť pre slovenských lekárnikov.
Víziou spoločnosti je vytvoriť viacgeneračnú stavovskú lekárnickú akciovú spoločnosť riadenú svojím zákazníkom – 
lekárnikom za účelom zabezpečenia dlhodobej prosperity spoločnosti a všetkých jej zamestnancov.
Zásady spoločnosti predstavujú základné piliere, o ktoré sa UNIPHARMA opiera a patria k ním – Sortiment, Servis, 
Stabilita, Spoľahlivosť a Serióznosť, teda 5 x S, ktoré sú jej základom.

Sortiment
  O tento aspekt činnosti firmy sa stará celý tím divízie obchodu - úseku nákupu a výroby, ktorý zabezpečuje čo najširší 

sortiment a dostatok tovaru na všetkých obchodno-distribučných strediskách. Unipharma taktiež spravuje niekoľko 
konsignačných a colných skladov.

Servis
  Unipharma poskytuje lekárnikom, ako i  dodávateľom, komplexný servis na špičkovej úrovni, čo zaručuje bezpro-

blémový prísun potrebných liekov aj koncovým zákazníkom – pacientom. Zaviazala sa prinášať nielen štandardné 
služby, ale svojim klientom dávať vždy aj niečo viac. Práve preto im ponúka možnosť využívať doplnkové služby 
cestovnej kancelárie Pharmaeduca, služby vzdelávacích a odborných podujatí v rámci Uniakadémie.

Stabilita
  Počas mnohých rokov svojej existencie sa Unipharma, ako stabilná firma s overenými procesmi, pevne zaradila 

medzi najsilnejšie podnikateľské subjekty na Slovensku. Stabilitu Unipharmy dokresľujú nielen dlhodobo priaznivé 
hospodárske výsledky, ale aj pravidelné umiestnenia na prvých priečkach v prestížnych rebríčkoch najúspešnejších 
firiem na slovenskom trhu.

Spoľahlivosť
  Najdôležitejším cieľom ostáva kontinuálne potvrdzovanie a rozvíjanie dôveryhodného a transparentného vzťahu 

spoločnosti s lekárnikmi a farmaceutickými spoločnosťami. Unipharma sa snaží s obchodnými partnermi pravidelne 
komunikovať a vytvárať tak nielen pocit vzájomnej dôvery, ale aj úprimné priateľstvo a pocit bezpečia.

Serióznosť
  Kvalifikovanosť v odbore umožňuje dodávať do lekární produkty, ktoré si žiada zdravotný stav občanov. Výrobcovia 

liekov sa môžu spoľahnúť na osvedčené a seriózne správanie Unipharmy, čo zaručuje obojstranne výhodné obchod-
né podmienky a piliere pre dlhodobú spoluprácu. Ďalším predsavzatím spoločnosti je dávať svojiím partnerom vždy 
niečo viac. Preto im prináša najmä vzdelávanie i mnoho ďalších aktivít, možnosť stretnúť sa s kolegami, ako i so zástup-
cami spoločnosti na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, ktoré pripravuje úsek marketingu Unipharmy.

Súčasnosť
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CORE bUSINESS - DISTRIbúCIA lIEKOV

Obchodno-distribučné strediská
Unipharma dokáže efektívne zabezpečiť zásobovanie lekární a nemocníc v rámci celého územia Slovenskej repub-
liky, a to vďaka trom moderným Obchodno-distribučným strediskám v Bojniciach, Bratislave a Prešove. Autorsky 
za projektmi objektov Unipharmy stojí prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD. Objekty boli slávnostne uvedené do pre-
vádzky v poradí - centrála Unipharmy v Bojniciach v roku 1999, Obchodno – distribučné stredisko (ďalej len ODS) 
v Bratislave v roku 2002, ODS v Prešove v roku 2004 a Centrálny zásobný sklad Unipharmy v Bojniciach v roku 2007. 
Budova v  Bojniciach získala prestížne ocenenie Stavba roka 1999. Architektúra všetkých stredísk Unipharmy, ako 
aj Unikliniky kardinála Korca je podobná a korešponduje s filozofiou firmy. Dôležitá je efektívnosť, spoľahlivosť 
a ústretovosť. Tieto vlastnosti sú reprezentované aj použitím korporátnej modrej farby. 

Cesta lieku
Zamestnanci Unipharmy kladú veľký dôraz na kvalitu pri ceste 
liekov od výrobcov do distribučných centier alebo zo skladových 
priestorov Unipharmy do lekární a nemocníc, či iných zdravotníc-
kych zariadení. 
Pri príjme liekov do skladov Unipharmy sa vykonáva vstupná 
kontrola, pri ktorej sa kontroluje kvalita dodávky a základné 
údaje dodaného tovaru. Na základe vykonanej kontroly sa lieky 
uskladňujú v zmysle zásad Správnej veľkodistribučnej praxe, a to 
humánne lieky sa oddeľujú od veterinárnych, omamných a psy-
chotropných látok, liekov vyžadujúcich skladovanie pri bežnej a 
pri zníženej teplote.
V každom momente od príjmu tovaru, cez jeho skladovanie, až 
po jeho výdaj odberateľovi, je vo všetkých skladovacích priesto-
roch zabezpečené Non-Stop 24 hodinové monitorovanie teploty 
a vlhkosti duálne pomocou 2 nezávislých systémov: MaR systém 
(Johnsons Control), SAE Controls (záložný bezdrôtový systém). 
Meracie zariadenia sú v pravidelných intervaloch kalibrované a 
overované. Je teda zabezpečený automatický systém merania a 
regulácie upozorňujúci na odchýlky od vopred definovaných skla-
dovacích podmienok. V prípade alarmového stavu (t. j. prekroče-
nie hraničnej hodnoty teploty alebo vlhkosti) sa spustí zvuková 
aj vizuálna signalizácia poruchy s lokalizáciou presného miesta 
a súbežne systém automaticky cez SMS bránu odosiela správu 
určeným osobám (odborný zástupca, metrológ, vedúci údržby). 
Bezdrôtový záložný systém odhalí, či sa jedná o falošný alarmový 
stav (napr. porucha snímača alebo anomália systému), alebo o 
skutočnú poruchu s  poklesom alebo nárastom teploty / vlhkosti. 
Veľký dôraz sa taktiež kladie na dodržiavanie hygienického a sa-
nitačného režimu. 
Expediční zamestnanci skladov pri akejkoľvek práci s tovarom, 
ako aj pri príprave zásielok našim zákazníkom, kontrolujú mini-
málne dvakrát každú položku objednávky, a to nasnímaním jej 
čiarového kódu do mobilných čítacích zariadení, ale aj váhovou 
kontrolou, čo zaručí správny druh, formu, aj počet balení. 
Na základe jednotlivých objednávok tovaru sa pomocou poloau-
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tomatických vyskladňovacích liniek, ktoré sú online prepojené s informačným systémom, dostane tovar prostred-
níctvom distribučných ciest rýchlo k zákazníkovi. Vďaka tejto technike majú vedúci zamestnanci okamžitý a kom-
pletný prehľad o pohybe tovaru – každého jedného balenia. Vyrovnané zásoby potrebných položiek a logistika 
medzi distribučnými strediskami sa zabezpečujú vlastnými nákladnými vozidlami 24 hodín denne.

Preprava liekov
Na efektívnu a neustálu distribúciu liekov je nevyhnutný rozsiahly vozový park. Unipharma zabezpečuje distribúciu 
vlastnými nákladnými vozidlami, ktorými vodiči realizujú objednávky a najazdia viac ako 23 000 km denne, čo je za 
rok 6 mil. km na území celého Slovenska. Vozidlá sú štandardne vybavené GPS zariadením, ktoré neustále monito-
ruje ich polohu, ale aj prepravné teploty v ich nákladových priestoroch a umožňuje nevyhnutné kontroly distribuč-
ných trás. Nakoľko niektoré lieky vyžadujú nižšiu stabilizovanú teplotu, všetky vozidlá disponujú chladiarenskými 
úpravami, čím Unipharma garantuje, že sa tovar dostane k spotrebiteľovi v bezchybnej kvalite v zmysle požiadaviek 
legislatívy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Správnej veľkodistribučnej praxe a výrobcov. So súčasným počtom 
nákladných vozidiel dokáže Unipharma nepretržite zá-
sobovať celé územie Slovenska.

Certifikáty
Unipharma získala v minulých rokoch a následne ob-
hájila certifikát ISO 9001:2008 pre tieto činnosti: Veľko-
distribúcia liekov, zdravotníckych pomôcok, omamných 
a psychotropných látok, farmaceutických výrobkov, zdra-
votníckeho materiálu a zdravotníckej techniky, liečebnej 
kozmetiky, veterinárnych liekov, veterinárnych prípravkov, 
veterinárnych zdravotníckych pomôcok a drogistického 
tovaru; Výroba liekov. Národná autorita - Štátny ústav pre 
kontrolu liečiv udelil Unipharme potvrdenie o dodržiavaní 
zásad správnej veľkodistribučnej praxe. Národné infor-
mačné stredisko Slovenskej republiky vyhlásilo spoločnosť 
Unipharma za spoľahlivého partnera vo verejnom obsta-
rávaní za rok 2014 a udelilo jej Pečať spoľahlivosti. Jedným 
z najvýznamnejších ocenení Unipharmy je Medzinárodná 
cena Ruband´Honneur. Jej laureátom sme sa stali v roku 
2010 v rámci prestížnej podnikateľskej súťaže European 
Business Awards, v ktorej sme sa ako jediná spoločnosť zo 
Slovenska, v konkurencii 15 000 firiem z Európy, dostali až 
do finálového výberu. 

 

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. 
 
 

týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia spoľahlivosti podniku 
v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo 

zákaziek verejného obstarávania vyjadrením spokojnosti 
verejných obstarávateľov Slovenskej republiky.  

 
Za rok 2014 bol 

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová 
spoločnosť 

vyhodnotený ako 
 
 

SPOĽAHLIVÝ PARTNER  
VO  

VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
 
 

Na základe tohto hodnotenia bola podniku v hodnotiacom 
informačnom systéme udelená Pečať spoľahlivosti, ktorú 

získalo v roku 2014 zo 15 635 dodávateľov verejných 
obstarávaní 23% vysoko hodnotených podnikov.  

 
 
 
 

.................................. 
 

Ing. Adriana Tinková MBA, LL.M 
 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. 

 
 
 
 
 
 

V Bratislave, 20. marca 2015 
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Obchodné služby
Predstavujú súbor obchodných služieb, prostredníctvom 
ktorých Vám uľahčíme manipuláciu s Vašim tovarom. Dopĺ-
ňajú základné obchodné služby a riešia rôzne situácie, ktoré 
môžu sprevádzať proces distribúcie liekov.

Zabezpečujeme pre Vás širokú škálu služieb s hlavným zame-
raním na obchodné a marketingové služby, ktoré zabezpečujú 
možnosť predaja Vašich produktov a rôzne možnosti podpory 
ich predaja.

AKO VIEME PODPORIŤ 
PREDAJ VAŠICH PRODUKTOV?



INDIVIDUÁlNE NASTAVENIE CIEN A MARKETINGOVýCH AKCIí
Nastavenie Vami zadaných individuálnych obchodných podmienok v závislosti od plnenia rôznych obchodných 
kritérií zákazníkov za účelom podpory predaja. Ide o bezplatnú službu.

VýRObA – bAlENIE lIEKOV
Na základe Vami zadanej požiadavky upravíme vonkajší obal inojazyčných balení:
a) registrovaných liekov za podmienok dodržania legislatívnych požiadaviek zo strany držiteľa registrácie, 
b) výživových doplnkov, 
c) zdravotníckeho materiálu, 
d) veterinárnych liekov,

ako držiteľ povolenia MZ SR na výrobu liekov v rozsahu „balenie do vonkajšieho obalu“„ a držiteľ Certifikátu Štátne-
ho ústavu pre kontrolu liečiv o dodržiavaní Správnej výrobnej praxe. Ide o spoplatnenú službu.

lOGISTICKÉ SlUžby V SúVISlOSTI S KlINICKýMI ŠTúDIAMI
V prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť logistické služby v súvislosti s klinickými štúdiami čo zahŕňa príjem, skla-
dovanie, expedíciu, zber i likvidáciu produktov štúdií. Ide o spoplatnenú službu.

STIAHNUTIE Z TRHU
Na vyžiadanie Vám vieme poskytnúť logistické služby v súvislosti so stiahnutím produktov z lekární, čo predstavuje 
distribúciu, certifikovanú likvidáciu i reporting. Ide o spoplatnenú službu.

REPORTING O POHybE TOVARU A ElEKTRONICKÁ VýMENA DÁT
Pravidelne alebo obratom Vám vieme zaslať informácie o stave zásob, predajoch z konsignačných skladov, preda-
joch na individuálnych zákazníkov, kompletný prehľad o pohybe tovaru, vyhodnotenie úspešnosti marketingovej 
podpory predaja produktov. Ide o bezplatnú službu.

lOGISTICKÉ SlUžby
a) Prenájom skladovacích priestorov,
b) prevádzka konsignačného, 
c) prewholesaling, 
d) direct to pharmacy.

Poskytneme vám komplexné skladovacie a logistické služby spojené s prevádzkovaním a predajom tovaru zo skla-
dov vo Vašom vlastníctve v celom reťazci: výrobca – distributér – lekáreň.

Príjem – paletová vykládka tovaru, kontrola počtu kartónov podľa priložených dokumentov, kontrola neporu-
šenosti stavu tovaru, kontrola počtu produktov vo zvyškových kartónoch, zaskladnenie a zaevidovanie tovaru vo 
WMS, monitoring dodacích teplotných podmienok, podrobná kontrola produktov: príbalová informácia v SJ, Brail-
lovo písmo, zabezpečenie karanténneho režimu, mailová notifikácia príjmu zásielky.

Skladovanie – fyzická inventúra, skladovanie tovaru v chladiarenskom boxe pri teplote 2-8 °C poistenie zásob, 
zabezpečenie skladu (elektronický zabezpečovací systém), ochrana proti výpadku napájania elektrickou energiou, 
denný elektronický monitoring teplôt a jeho vyhodnotenie (pre všetky spôsoby uchovávania), validácie teplotného 
režimu, hygienický a sanitačný režim (čistenie, dezinfekcia), ochrana proti hlodavcom (dezinsekcia), riadenie kvality 
a procesných odchýlok, interné kontroly kvality poskytovaných služieb, farmakovigilancia.
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Reklamácie – zablokovanie tovaru v systéme a prevoz do karantény poškodených zásielok.

Expedícia – prijatie objednávky od zákazníka, zadanie pokynu na vyskladnenie tovaru, pripravenie zásielky podľa 
dodacieho listu, balenie zásielok v chladovom reťazci, realizácia výstupnej kontroly, expedícia k odberateľovi, moni-
toring teploty počas transportu. Ide o spoplatnenú službu.

lIKVIDÁCIA TOVARU
Zabezpečíme pre Vás likvidáciu liekov a zdravotníckych pomôcok certifikovanou spoločnosťou v zmysle podmienok 
Správnej distribučnej praxe. Ide o spoplatnenú službu.

ŠPECIÁlNE PODMIENKy PREDAJA A VySKlADNENIA
Predstavuje prácu s tovarom v osobitnom režime, čo zahŕňa zber individuálnych objednávok od zákazníkov, eviden-
cia a sumarizácia, kontrola voči receptom, príjem a zasielanie na základe prevzatých objednávok. Ide o bezplatnú 
službu.

Kontaktná osoba v prípade záujmu o obchodné služby: Váš nákupca.
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Marketingové služby
Zahŕňajú jednotlivé možnosti marketingovej podpory predaja 
Vašich produktov, prostredníctvom, ktorých sa snažíme docieliť 
navýšenie predaja tovaru.



PODPORA PREDAJA FORMOU NASTAVENýCH MARKETINGOVýCH AKCIí
Predstavuje nastavenie marketingovej akcie so zníženou cenou, kde na základe Vašej požiadavky a definície pod-
mienok akcie nastavíme akciu v systéme. Táto služba je bezplatná, avšak zahŕňa kompenzáciu rozdielu ceny oproti 
zníženej cene. Základné parametre, ktoré treba pre zadanie požiadavky o nastavenie akcie definovať je trvanie ak-
cie, či ide o jednorazový alebo kumulovaný odber, s opakovaním či bez opakovania. Podmienkou pre nastavenie 
akcie je dostatočné množstvo tovaru na sklade v čase spustenia akcie, na jednu položku môže byť nastavená iba 
jedna akcia a ak máte pre svojich reprezentantov sprístupnenú možnosť upravovať ceny produktov cez webportal, 
môžu tak robiť len na položkách, na ktoré neprebieha akcia. 
Základné možnosti nastavenia:
1)  Za odber 10 ks (jeden produkt alebo mix produktov v rôznom pomere) si bude môcť lekáreň kúpiť 1 ks vami 

vybraného produktu za zníženú cenu.
2)  Za odber 3 ks produktu X a 2 ks produktu Y si bude môcť lekáreň kúpiť 1 ks vami vybraného produktu za zníženú 

cenu (možné len na jednorazový odber, bez opakovania v jednej objednávke).
3)  Za odber (mix v rôznom pomere alebo jeden produkt) produktov v hodnote napr. 500 € si bude môcť lekáreň 

kúpiť 1 ks vami vybraného produktu za zníženú cenu.

Kontaktná osoba: Váš nákupca.

VyHODNOCOVANIE MARKETINGOVýCH AKCIí
Na vyžiadanie vám poskytneme vyhodnotenie plnenia marketingových akcií nastavených spolu s oddelením marke-
tingu, či už priebežné, 1x mesačne alebo celkové za celú dobu trvania marketingovej podpory. Ide o bezplatnú službu.

Kontaktná osoba: manažér marketingu pre dodávateľov.

TElEMARKETING 
Touto službou Vám poskytujeme možnosť propagácie Vašich produktov, nastavených akcií, noviniek, prostredníc-
tvom našich referentov predaja, kedy 1 celý deň v danom týždni všetci referenti predaja komunikujú Vami zadanú 
informáciu. Spravidla sa za mesiac rezervujú 4 rôzne dni. Realizuje sa po dohode s oddelením predaja. V rámci 
služby máte možnosť zaslania vlastného textu a zaškolenia referentiek predaja Unipharmy – konkrétne informácie, 
ktoré majú byť odkomunikované do terénu. Táto služba je spoplatnená.

Kontaktná osoba: Váš nákupca.

MAIlING DO lEKÁRNí
Zabezpečíme vám rozposlanie informácie o vašich produktoch, nastavených akciách atď. formou e-mailu na všetky 
lekárne zásobované UNIPHARMOU. Základné parametre, ktoré si definujete sú predmet mailu, text tela mailu, pod-
pis. Podmienky pre zrealizovanie služby sú text mailu nesmie obsahovať obrázky, len text a text mailu a príloh musí 
byť v súlade so zákonom o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z.z.,  zákonom o neprimeraných podm-
ienkach v obchodných vzťahoch č. 362/2012 Z.z. a zákonom o reklame č. 147/2001 Z.z.. Táto služba je spoplatnená.

Kontaktná osoba: manažér marketingu pre dodávateľov.

DISTRIbúCIA INFOlETÁKOV A KATAlóGOV DO lEKÁRNí
Prostredníctvom vodičov-obchodných zástupcov UNIPHARMY vám vieme zabezpečiť dodanie letákov informujúcich 
o Vašich produktoch alebo novinkách v sortimente, o prebiehajúcich akciách do všetkých nami zásobovaných verejných 
a nemocničných lekárni v rámci celého Slovenska – cca 1500 lekární, ktorí distribuujú infoletáky spolu so všetkými 
aktuálnymi objednávkami v určitom termíne plošne. Infoletáky nám môžete doručiť do ODS v Bojniciach – Opatovská 
cesta 4, ODS v Bratislave – Budatínska 18 alebo ODS v Prešove – Šafárikova 2/A.
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Alternatívy, ktoré môžete doručiť: 
•	 distribúcia infoletákov finálne upravených a vytlačených z Vašej strany, 
•	 zaslanie infoletáku v elektronickej podobe (zabezpečenie tlače a distribúcie infoletákov zo strany Unipharmy), 
•	 kompletné zabezpečenie grafického spracovania infoletáku, tlače a distribúcie zo strany Unipharmy. 

Podmienky pre zrealizovanie sú zaslanie infoletáku na schválenie a text infoletákov musí byť v súlade so zákonom 
o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z.z.,  zákonom o neprimeraných podmienkach v obchodných 
vzťahoch č. 362/2012 Z.z. a zákonom o reklame č. 147/2001 Z.z..

Kontaktná osoba: manažér marketingu pre dodávateľov.

WEbPORTAl
Unipharma sa snaží neustále napredovať aj v skvalitňovaní služieb svojim partnerom. Z tohto dôvodu, ako jedna z 
prvých distribučných spoločností na Slovensku, prišla s možnosťou uskutočňovať objednávku tovaru prostredníc-
tvom elektronickej objednávky a vlastnou novinkou Web portálom. Tento moderný spôsob objednávky umožňuje 
zamestnancom lekární systematicky postupovať pri objednávaní a výbere produktov Non–Stop 24 hodín denne. 

Poskytujeme možnosť získania bezplatného prístupu pre Vašu firmu, na základe ktorého máte k dispozícii informá-
cie o stave Vašich produktov na jednotlivých strediskách a umožní Vám tiež spracovanie transferovej objednávky 
s okamžitou spätnou väzbou ku zadávajúcemu OR Vašej spoločnosti.

Je to ideálny nástroj na online sledovanie úspešnosti akcií, prípadne plánovanie dostatočných zásob pred spustením akcie.

Elektronická objednávka predstavuje efektívnejší spôsob zadávania objednávok nielen pre lekárnikov, ale aj pre 
dodávateľov. 

Ďalšou službou, ktorú Vám prostredníctvom Webportalu vieme poskytnúť je platená služba umiestnenia reklamné-
ho banera na úvodnej stránke alebo v pravej bočnej lište s informáciou o prebiehajúcej akcii. 

 Kontaktná osoba: vedúci odboru predaja.
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PREZENTÁCIA PRODUKTOV VýRObCOM PRE REFERENTOV PREDAJA
Referenti predaja - telefonickí operátori call centra Unipharmy denne komunikujú so zákazníkmi a pravidelne mo-
nitorujú stav zásob v ich lekárňach, a tiež spokojnosť zákazníkov so servisom spoločnosti. Zamestnanci call centra 
nemajú na starosti len predaj, ale aktívne komunikujú s lekárnikmi o ich potrebách a požiadavkách. Informujú ich 
o novinkách v sortimente a marketingových akciách prostredníctvom telemarketingu, čo prispieva okrem úspešné-
ho predaja aj k súdržnosti a rozvíjaniu partnerského až priateľského vzťahu s lekárnickou spoločnosťou Unipharma. 
V súvislosti s tým Vám ponúkame možnosť zaškolenia našich referentov predaja na všetkých našich strediskách. 
Využívaním služieb call centra, sa od spoločnosti k lekárnikom a naopak, dostáva veľké množstvo dôležitých odbor-
ných informácií, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť predaj Vašich produktov.

Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Dvonč, vedúci odboru predaja,  jdvonc@unipharma.sk, +421 917 500 034.

ORGANIZOVANIE EDUKAčNýCH SEMINÁROV – UNIAKADÉMIA
Uniakadémia je dlhodobý edukačný projekt pre klientov – lekárnikov v rámci Unipharmy. Pravidelne organizované 
akcie napomáhajú k zvyšovaniu informovanosti odbornej verejnosti a v neposlednom rade k budovaniu partner-
ského vzťahu so zákazníkmi Unipharmy. Unipharma nie je iba distribučnou spoločnosťou, ale aj subjektom, ktorý 
aktívne spolupracuje so Slovenskou lekárnickou komorou, farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v  Bra-
tislave. ako i s inými stavovskými organizáciami, a so Zväzom lekárnikov Európskej únie (PGEU). Najväčší dôraz Uni-
akadémia kladie na vzdelávanie z prostredia zdravotníctva, nakoľko ide o témy žiadané v lekárnickej obci. V súvis-
losti so zákonom o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z.z. – organizačne všetko pripraví Unipharma, 
pričom edukačnú časť exkluzívne zabezpečujete Vy. Unipharma zabezpečí celú organizáciu od začiatku – spustenia 
akcie, až po samotnú realizáciu v podobe 3-dňového vzdelávacieho akreditovaného semináru (štvrtok – sobota 
alebo piatok – nedeľa) s počtom účastníkov cca 30 – 40 osôb. Ide o spoplatnenú službu a predpokladané náklady 
sú cca 8 000 € pre dodávateľa, miesto vzdelávacích pobytov – podľa vzájomnej dohody.

VZDELÁVAJTE SA S UNIAKADÉMIOU

Podrobné informácie o podmienkach účasti na Edukačnom seminári 
v dňoch 21. - 23. 6. 2013 v hoteli Residence na Donovaloch Vám ochotne 
poskytnú referenti predaja, obchodní reprezentanti Unipharmy, prípadne 
referenti marketingu, tel. č. +421 46 5154 246.

ZAPOJTE SA V RÁMCI UNIAKADÉMIE 

DO VZDELÁVACEJ AKCIE UNIPHARMY 

A SERVIERU V TERMÍNE 4. 3. - 31. 5. 2013

R E S I D E N C E  H O T E L * * * *  D O N O V A L Y   2 1 .  –  2 3 .  6 .  2 0 1 3

(Účasť na seminári je limitovaná kapacitou školiacej miestnosti)

RESIDENCe HOTEL**** DONOVALY 16.  a 17.  5.  2014

V z d e l á v a j t e  s a 
s  U N I a k a d é m i o u

Podrobné informácie  o podmienkach účasti  na Kurze prvej pomoci v dňoch 16. a 17. 5. 2014 
v hoteli Residence na Donovaloch vám ochotne poskytnú referenti  predaja, obchodní reprezentanti Unipharmy  a referenti marketingu, te. č. +421 46 5154 246.

(Účasť na kurze je limitovaná kapacitou školiacej miestnosti)

Zapojte sa v rámci Uni akadémie  do vzdelávacej akcie Unipharmy a Egisu  v termíne
3. 2. - 30. 4. 2014
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V rámci služby získate propagáciu v marketingovej prílohe časopisu Lekárnik – UP Plus. Podujatie sa prihlasuje 
do systému sústavného vzdelávania SLeK ako akreditované podujatie s pridelenými kreditmi. Detailné podmienky 
akcie Vám na osobnom stretnutí odprezentuje manažér marketingu pre dodávateľov.

PROPAGÁCIA NA VZDElÁVACíCH PODUJATIACH ORGANIZOVANýCH  
UNIPHARMOU -  UNIAKADÉMIA
•	 spoplatnená služba
•	 faktúra za propagáciu na podujatí sa vystavuje po skončení podujatia

Možnosti propagácie:

Generálne reklamné partnerstvo:
•	 titulárna reklama – právo označovať sa „generálny reklamný partner“,
•	 reklamné bannery, panely, zástavky a roll up-y v hlavnej sále a ostatných priestoroch konania akcie,
•	 exkluzívna výstavná a reklamná plocha 6 m2,
•	 prednáška na podujatí v rozsahu 30 min. v súlade s témou podujatia,
•	 propagácia prostredníctvom našich obchodných reprezentantov,
•	 propagácia prostredníctvom nášho odborno-informačného časopisu Lekárnik (inzercia a článok o podujatí),
•	 propagácia prostredníctvom distribúcie infoletákov informujúcich o akcii,
•	 propagácia prostredníctvom mailingu propagačných materiálov,
•	 umiestnenie loga na ďalších materiáloch a predmetoch (poznámkové bloky, potvrdenia o účasti, prihlášky 

do panelovej diskusie, pozvánky, prihlášky na podujatie...),
•	 priamy kontakt s klientmi na podujatí.
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Hlavné reklamné partnerstvo:
•	 reklamné bannery, panely, zástavky a roll up-y v externých priestoroch konania akcie,
•	 výstavná a reklamná plocha 4m2,
•	 prednáška na podujatí v rozsahu 20 min. v súlade s témou podujatia,
•	 propagácia prostredníctvom našich obchodných reprezentantov,
•	 propagácia prostredníctvom nášho odborno-informačného časopisu Lekárnik (inzercia a článok o podujatí),
•	 propagácia prostredníctvom distribúcie letákov informujúcich o akcii,
•	 propagácia prostredníctvom mailingu propagačných materiálov,
•	 umiestnenie loga na ďalších materiáloch a predmetoch (poznámkové bloky, potvrdenia o účasti,  

prihlášky do panelovej diskusie, pozvánky, prihlášky na podujatie...),
•	 priamy kontakt s klientmi na podujatí.

Reklamné partnerstvo:
•	 reklamné bannery, panely, zástavky a roll up-y v externých priestoroch konania akcie,
•	 výstavná a reklamná plocha 2 m2,
•	 prednáška na podujatí v rozsahu 10 min. v súlade s témou podujatia,
•	 propagácia prostredníctvom našich obchodných reprezentantov,
•	 propagácia prostredníctvom nášho odborno-informačného časopisu Lekárnik (inzercia a článok o podujatí),
•	 propagácia prostredníctvom distribúcie letákov informujúcich o akcii,
•	 propagácia prostredníctvom mailingu propagačných materiálov,
•	 umiestnenie loga na ďalších materiáloch a predmetoch (poznámkové bloky, potvrdenia o účasti,  

prihlášky do panelovej diskusie, pozvánky, prihlášky na podujatie...),
•	 priamy kontakt s klientmi na podujatí.

Prenájom výstavnej a reklamnej plochy:
•	 stôl + 2 stoličky, v prípade potreby el. prúdu, internetu, poprosíme informovať vopred,
•	 priestor na umiestnenie vlastných roll up-ov.

Poskytnutie vzoriek do propagačného stánku UNIPHARMY:
•	 priestor pre umiestnenie vzoriek a propagačných letákov,
•	 odprezentovanie krátkej informácie o poskytnutých vzorkách (podľa Vášho zadania a vzájomnej dohody).
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Typy podujatí:

Regionálne stretnutia lekárnikov:
•	 každoročné organizované podujatia, ktoré  sa konajú cez týždeň v poobedných hodinách, v min. 5 - 8 regiónoch,
•	 každý rok iné tematické zameranie stretnutí (Lekársko-lekárnické dni, Stretnutia družstva PLUS LEKÁREŇ,  

Ekonomické a právne školenia...), prednášky sa venujú aktuálnym odborným témam,
•	 jednodňové podujatie vo viacerých termínoch,
•	 trvanie: 14:00 – 19:00 h.,
•	 organizované pre menší počet účastníkov kvôli aktívnejšej interakcii s účastníkmi, predpokladaná účasť cca 

150 - 200 lekárnikov,
•	 kreditované podujatie,
•	 možnosť propagácie:
 - generálne reklamné partnerstvo,
 - hlavné reklamné partnerstvo,
 - reklamné partnerstvo,
 - prenájom výstavnej a reklamnej plochy,
 - poskytnutie vzoriek do propagačného stánku UNIPHARMY.

PRIHLÁŠKA 28. 4. 2016, Bratislava

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť,  
PLUS LEKÁREŇ družstvo  a Regionálna lekárnická komora Trenčín

Vás srdečne pozývajú na 

POZVÁNKA

Organizátori podujatia:

RLeK Trenčin

REGIONÁLNE STRETNUTIE LEKÁRNIKOV -  
členov a obchodných partnerov družstva PLUS LEKÁREŇ

Zápal, jeho pôvodcovia a terapia
Na tému:

Reklamní partneri:
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UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Regionálna lekárnická komora Trenčín,

Slovenská lekárnická komora,
Česka lekárnická komora,

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
družstvom nezávislých lekární PLUS LEKÁREŇ

vás pozývajú na

Téma odborného podujatia:
IPL vs. HVL – konkurenti alebo partneri?
Poskytovanie lekárenskej starostlivosti   

z pohľadu aspektov individuálnej či hromadnej 
prípravy a liekovej terapie

25. 6. 2016 - Kultúrne centrum Bojnice
Hurbanovo nám. 19/41, 972 01 Bojnice

Môžete sa tešiť na prednášky zástupcov Alma mater, Farmaceutickej fakulty (prof. PharmDr. Ján Kyselovič), 
zástupcov lekárnických komôr z Českej a Slovenskej republiky (PharmDr. Lubomír Chudoba),  

ale aj odborných zástupcov výrobných spoločností.

RámcoVý PRogRam

07:30 - 8:00 Otvorenie - registrácia účastníkov

08:00  - 12:00 1. blok prednášok

12:00 - 13:00 Obedná prestávka

13:00 - 17:00 2. blok prednášok

Prihlášky môžete zasielať 
od 16. 6. 2016 na:
•	 e-mail: sekretariat@slek.sk
•	 elektronicky: www.slek.sk
•	 telefón: 041/5622 082

Účastnícky poplatok:
•	 pre členov komory 

bez poplatku
•	 pre nečlenov komory:  

10 €

Dni mladých lekárnikov:
•	 každoročne organizované podujatie v Kultúrnom centre v Bojniciach,
•	 spoluorganizátor – Slovenská lekárnická komora, farmaceutická fakulta UK v Bratislave a PLUS LEKÁREŇ družstvo,
•	 každý rok iné tematické zameranie s aktuálnymi odbornými prednáškami,
•	 zastúpenie prednášateľov SLeK, ČLK ako i lekárnických komôr štátov Eú, sekcií mladých lekárnikov, farmaceu-

tickej fakulty...,
•	 jednodňové podujatie v mesiaci jún (sobota), 
•	 trvanie podujatia: 8:00 – 16:00 h.,
•	 cieľová skupina účastníkov: mladí lekárnici, farmaceuti, súčasní i budúci majitelia lekární z celého Slovenska, 

predpokladaná účasť cca 200 osôb,
•	 kreditované podujatie,
•	 možnosť propagácie:
 - hlavné reklamné partnerstvo,
 - reklamné partnerstvo,
 - prenájom výstavnej a reklamnej plochy,
 - poskytnutie vzoriek do propagačného stánku UNIPHARMY.
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Lekárnický kongres:
•	 každoročne organizované celoslovenské podujatie (posledné 3 roky sa podujatie organizovalo v hoteli Holiday 

Inn v žiline),
•	 spoluorganizátor: Slovenská lekárnická komora a PLUS LEKÁREŇ družstvo,
•	 každý rok iné tematické zameranie zastúpené slovenskými i zahraničnými prednášateľmi,
•	 jednodňové podujatie v mesiaci október, november, 
•	 trvanie: 8:00 – 16:00 h.,
•	 cieľová skupina účastníkov: lekárnici, farmaceuti z celého Slovenska, predpokladaná účasť cca 600 – 800 osôb,
•	 mediálna propagácia podujatia (tlačová správa v médiách a tlačová konferencia na podujatí),
•	 kreditované podujatie, 
•	 možnosť propagácie:
 - hlavné reklamné partnerstvo,
 - reklamné partnerstvo,
 - prenájom výstavnej a reklamnej plochy,
 - poskytnutie vzoriek do propagačného stánku UNIPHARMY.

Kontaktná osoba: manažér marketingu pre dodávateľov.

Liberalizácia vs. regulácia v lekárenstve
Hlavná téma:

Hotel Holiday Inn Žilina

Slovenská lekárnická komora
Regionálna lekárnická komora Trenčín

Rezervujte si termín 17. 10. 2015
a príďte si vypočuť prednášky a názory významných  

slovenských i svetových osobností  farmácie.

Nedostatok liekov -
Hlavná téma:

príčiny, následky, riešenia

22. 10. 2016, Žilina
Hotel Holiday Inn

Slovenská lekárnická komora
Regionálna lekárnická komora Trenčín
Regionálna lekárnická komora Žilina

Príďte si vypočuť prednášky a názory významných predstaviteľov lekárenstva,  
lekárnických komôr a farmácie, ako aj lekárov a manažérov zdravotníctva  

zo Slovenska i niektorých krajín Európskej únie,  vrátane predstaviteľov Zväzu lekárnikov  
EÚ – PGEU a  zástupcov liekových výrobných spoločností
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Propagácia na podujatiach, kde je UNIPHARMA generálnym reklamným partnerom 
•	 spoplatnená služba
•	 faktúra za účasť na podujatí sa vystavuje po skončení podujatia

Možnosti propagácie:

Hlavné reklamné partnerstvo:
•	 titulárna reklama – právo označovať sa „hlavný reklamný partner“,
•	 reklamné bannery, panely, zástavky a roll up-y v hlavnej sále a ostatných priestoroch konania akcie,
•	 exkluzívna výstavná a reklamná plocha 6 m2,
•	 propagácia prostredníctvom našich obchodných reprezentantov,
•	 propagácia prostredníctvom nášho odborno-informačného časopisu Lekárnik (inzercia a článok o podujatí),
•	 propagácia prostredníctvom distribúcie infoletákov informujúcich o akcii,
•	 propagácia prostredníctvom mailingu propagačných materiálov,
•	 umiestnenie loga na ďalších materiáloch a predmetoch (elektronické slučky reklamných upútavok, pozvánky, 

prihlášky na podujatie...),
•	 príhovor na podujatí, priamy kontakt s klientmi na podujatí,
•	 lístky na podujatie pre zástupcov vašej firmy.

Reklamné partnerstvo:
•	 reklamné bannery, panely, zástavky a roll up-y v externých priestoroch konania akcie,
•	 výstavná a reklamná plocha 4m2,
•	 propagácia prostredníctvom našich obchodných reprezentantov,
•	 propagácia prostredníctvom nášho odborno-informačného časopisu Lekárnik  

(inzercia a článok o podujatí),
•	 propagácia prostredníctvom distribúcie letákov informujúcich o akcii,
•	 propagácia prostredníctvom mailingu propagačných materiálov,
•	 umiestnenie loga na ďalších materiáloch a predmetoch  

(pozvánky, prihlášky na podujatie...),
•	 priamy kontakt s klientmi na podujatí.
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Typy podujatí: 

Futbalový turnaj O putovný pohár generálneho riaditeľa Unipharmy:
•	 športové podujatie organizované každoročne v športovej hale v Prievidzi,
•	 trvanie: 8:00 – 15:00 h.,
•	 zastúpenie tímov Unipharmy, Unikliniky a lekárnikov,
•	 bez možnosti propagácie.

UNIPHARMA Family Day:
•	 podujatie organizované každoročne  pre rodiny s deťmi na Plážovom kúpalisku v Bojniciach,
•	 trvanie: 8:30 – 15:00 h.,
•	 predpokladaná účasť cca 500 dospelých a 300 detí,
•	 prebieha paralelne s futbalovým turnajom,
•	 pestrý program pre deti ladený do konkrétnej tematiky, čomu sú prispôsobené všetky atrakcie a súťaže v rámci 

celého podujatia, program zahŕňa vystúpenie umelca lákavého pre detské publikum a celý program je vedený 
zábavným moderátorom,

•	 možnosť propagácie:
 - hlavné reklamné partnerstvo,
 - reklamné partnerstvo.

UNIPHARMA Summer Party:
•	 spoločenské podujatie organizované každoročne v štýle garden party,
•	 trvanie: 17:00 – 01:00 h.,
•	 predpokladaná účasť cca 400 osôb,
•	 možnosť propagácie: hlavné reklamné partnerstvo.

UNIPHARMA Show:
•	 spoločenský galavečer,
•	 trvanie: 17:30 hod. – 01:00 hod. (sobota),
•	 účasť: cca 400 osôb,
•	 koná sa každoročne po skončení Lekárnického kongresu,
•	 program podujatia je bohatý na umelecké hviezdy, doplnený úvodnou vernisážou umeleckých diel rôznych slo-

venských i zahraničných umelcov,
•	 možnosť propagácie: hlavné reklamné partnerstvo.

Kontaktná osoba: manažér marketingu pre dodávateľov.

FUTBALOVÝ TURNAJ
o putovný pohár generálneho riaditeľa unipharmy

UNIPHARMA fANdI      fUTBALU

reklamný partner organizátor

12. ročník

28. 5. 2016
9.00 - 16.00 hod.

Športová hala Prievidza

INTERNACIONÁLI SLOVENSKA VÝBER LEKÁRNIKOV ZÁPAD, VÝCHOD, SEVER 
UNIPHARMA BOJNICE, BRATISLAVA, PREŠOV UNIKLINIKA KARDINÁLA KORCA

 NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA AGEL SK

ZÍSKAJTE AJ VY VSTUPENKU
DO OLYMPIJSKEJ DEDINY

Plážové 
kúPalisko 

Bojnice

Čo sme pre vás pripravili?
Olympijský športový turnaj, ale i zábavu, hry pre deti i dospelých, rozprávkové postavičky, tanečné a spevácke hviezdy  
a mnoho ďalších prekvapení na UNipHarma FamilY DaY  v sobotu 28. mája 2016 na plážovom kúpalisku  
v Bojniciach.

ako získať vstUpeNkU?
V období od 15. 2. do 27. 5. 2016  získajte za vaše objednávky od Unipharmy motÝlikY, pričom: 
•	2 motÝlikY = vstupenka pre 1 dieťa (do 12 rokov)
•	6 motÝlikov = vstupenka pre 1 dospelého
O podmienkach získania MOTÝLIKOV vás ochotne budú informovať obchodní reprezentanti a referenti predaja UnIpharMy.

Čo NavYše okrem toHo?
Čím viac MOTÝLIKOV získate, tým aj viac vstupeniek na UnIpharMa FaMILy Day získate. 
Za MOTÝLIKy môžete vyhrať i pekné ceny v osudí šťastia priamo na podujatí.

organizátor podujatia

28. 5. 2016

generálny 
reklamný partner

8. UNIPHARMA

FAMILY DAY

Unipharma deťom

MALÍ
OLYMPIONICI

na tému:

25. jún 2016, areál UNIPHARMY V BOJNICIACH
Bližšie informácie vám ochotne poskytnú obchodní reprezentanti Unipharmy a referenti marketingu na tel. č. +421 46 51 54 246. 
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CK Pharmaeduca

V prípade, že je obchodný partner so službami spoločnosti spokojný a dôveruje jej, môže využiť aj služby dcérskej 
spoločnosti CK Pharmaeduca, ktorá pribudla do rodiny Unipharmy ako prvá dcérska spoločnosť už v roku 1998. 
Táto organizácia dlhodobo poskytuje služby spojené s cestovným ruchom obchodným partnerom Unipharmy, jej 
zamestnancom, ale aj širokej verejnosti. CK Pharmaeduca zabezpečuje odborno-študijné pobyty, poznávacie, vz-
delávacie a pobytové zájazdy či dobrodružné cesty. Ponúkame Vám možnosť využiť služby CK Pharmaeduca pro-
stredníctvom incentívnej turistiky a farmaceutických veľtrhov, čo zahŕňa výber hotelov vhodných na organizovanie 
školenia, seminára, kongresu či teambuildingu, firemné, motivačné a služobné cesty podľa vašich požiadaviek, ne-
formálne stretnutia s klientmi alebo obchodnými partnermi kdekoľvek vo svete, farmaceutické veľtrhy Expopharm, 
Duphat a Medica, a mnoho ďalších možností. Realizácia sa zabezpečuje v zmysle zákona o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach č. 362/2011 Z.z..
Pharmaeduca poskytuje tiež apartmány LD Tribeč v areáli kúpeľov v Bojniciach, v srdci Slovenska, na Donovaloch a 
na krásnom Chorvátskom ostrove Brač. Ide o spoplatnené služby.

Kontakt: zajazdy@pharmaeduca.eu.

Inzercia v katalógu UNIPHARMy

časopis lekárnik a UP Plus
Lekárnik je uznávaný slovenský odborno-informačný mesačník, ktorý vychádza už od roku 1995 a predstavuje his-
toricky prvý časopis na Slovensku pre profesiu lekárnikov, ktorý sa v priebehu rokov vyprofiloval z firemného na 
nadregionálny mienkotvorný časopis lekárnikov. Časopis distribuujeme lekárnikom vo verejných a nemocničných 
lekárňach, farmaceutickým spoločnostiam a odborným inštitúciám zameraným na problematiku a vzdelávanie po-
skytovateľov lekárenskej starostlivosti. V odbornej časti sa zameriavame na aktuálne legislatívne otázky, ktoré sú 
kladené odborníkom – lekárnikom, ako i stavovským organizáciám, ministerstvu zdravotníctva. Prezentujeme ich 
stanoviská pre širší pohľad na riešenie problematiky poskytovateľov lekárenskej starostlivosti.
Taktiež je časopis k dispozícii v elektronickej verzii. 

1

c e s t o v n á  k a n c e l á r i a

K a t a l ó g  2 0 1 5

72 Poznávacie zájazdy SVET72 Apartmány Donovaly

Typ apartmánu Hlavná sezóna
20. 12. 2014  - 03. 03. 2015
03. 04. 2015  - 06. 04. 2015
19. 12. 2015  - 05. 03. 2016

Mimosezóna
07. 03. 2015  - 19. 12. 2015

Silvester
26. 12. 2015  - 02. 01. 2016
* min. dĺžka pobytu 5 nocí 

Apartmán s 1 spálňou (56 m2), kapacita 2+2 90 € 80 € 100 €

Apartmán s 2 spálňami (87 m2), kapacita 4+2 100 € 90 € 110 €

Raňajky           10 € / dospelý, 5 € / dieťa 5-12 r.

Miestny poplatok                    0,50 € / osoba a noc

Apartmány v luxusnom hotelovom komplexe RESIDENCE HOTEL
Komfort, pohodlie a nadštandardné služby
Možnosti športového vyžitia
Ideálne pre rodiny s deťmi, ale aj na usporiadanie kongresov

Staňte sa fanúšikom Unipharma 
Apartments na Facebooku

Unipharma Apartments 
Donovaly

Ideálna lokalita
UNIPHARMA APARTMENTS DONOVALY sa nachádzajú priamo 
v srdci Slovenska v obľúbenom turistickom a lyžiarskom stredis-
ku Donovaly. V bezprostrednej blízkosti apartmánov, ktoré sú 
súčasťou hotelového komplexu Residence Hotel R R R R, nájdete 
lyžiar ske strediská Nová Hoľa a Záhradište, bobovú dráhu, desi-
atky kilometrov cykloturistických a bežeckých trás, kolibu a obľ-
úbené Habakuky - Dobšinského rozprávkový svet. 
Komfortné ubytovanie
K dispozícii je 16 apartmánov s 1 spálňou a 16 apartmánov 
s 2 spálňami. V každom apartmáne sú k dispozícii 2 prístelky 
v obývacej izbe. Samozrejmosťou vybavenia apartmánov sú LCD 
televízor, kúpeľňa s vaňou alebo sprchovým kútom, WC, kuchyňa 
vybavená indukčnou rúrou, mikrovlnkou, chladničkou, kuchyn-
ským riadom a varnou kanvicou.

Apartmán s 1 spálňou
Apartmán pozostáva z dvojlôžkovej spálne a samostatnej prie-
strannej obývacej miestnosti s kuchyňou a jedálenskou časťou, 
rozkladacím gaučom a balkónom s nádherným výhľadom na oko-
litú prírodu.
Apartmán s 2 spálňami
Apartmán pozostáva z dvoch dvojlôžkových spální a samostatnej 
priestrannej obývacej miestnosti s kuchyňou a jedálenskou čas-
ťou, rozkladacím gaučom a balkónom s nádherným výhľadom na 
okolitú prírodu. 

Ubytovaní hostia majú k dispozícii parkovanie v garáži a lyžiareň 
v cene  apartmánu. V Unipharma Apartments Donovaly nájdete 
všetko pre vaše maximálne pohodlie a relax.

Farmaceutický veľtrh|Expopharm 

Najväčší medzinárodný 
farmaceutický veľtrh 
v Európe

Dȕsseldorf

Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť o naj-
novších produktoch, službách, trendoch 
a vývoji na farmaceutickom trhu, alebo sa 
zameriavajú na investičné rozhodnutia, je 
návšteva prestížneho európskeho veľtrhu 
Expopharm neodmysliteľnou udalosťou.

Približne 500 vystavovateľov predstavuje 
centrálne trhovisko pre všetko, čo sa týka 
nemeckých lekární. Dôsledkom toho sa 
opäť očakáva 25 000 návštevníkov na výsta-
visku v Dȕsseldorfe.

Vďaka svojmu vysokému stupňu inter-
nacionalizácie je Expopharm nesporným 
lídrom medzi európskymi farmaceutickými 
výstavami. Spoločnosti, ktoré tu vystavujú 
získavajú lepšiu východiskovú pozíciu aj 
v ostatných krajinách EÚ najmä preto, že 
medzinárodné centrum výstavy „Internatio-
nal Meeting Point“ je najlepšou platformou 
pre získanie medzinárodných kontaktov. 
Pre firmy, ktoré sa chcú internacionalizovať 
je Expopharm nesporne ideálnym miestom 
na uskutočnenie ich zámerov.

Veľká časť nemeckých majiteľov lekární 
navštevuje Expopharm, aby sa zoznámi-
la s najnovšími inováciami. Je to najlepšie 
miesto pre získanie priamych a nefiltrova-
ných informácií so spätnou väzbou o tom či 
majú nové produkty alebo služby šancu na 
úspech. 

Rastúce medzinárodné zastúpenie vysta-
vovateľov ponúka výhody ako návštevní-
kom, tak i vystavovateľom. Nemeckí lekár-
nici tak ťažia z ponuky nových produktov 
z iných krajín a medzinárodní vystavovate-
lia sa môžu dozvedieť, ktoré produkty majú 
úspech v Nemecku. Expopharm je pre všet-
kých meradlom najnovších trendov, myšlie-
nok a technológií.

Ďalšie informácie
expopharm.de 

 � Popredná nemecká a európska 
farmaceutická výstava

 � Približne 500 vystavovateľov 
z 28 krajín na rozlohe 40 000 m2

 � Viac ako 25 000 návštevníkov 
z celého sveta

1. 10. – 3. 10. 2015
Termín prihlásenia: do 30. 6. 2015
Počet dní: 3
Výstavisko: Messe Dȕsseldorf 
Ubytovanie: hotel 4R

Stravovanie: polpenzia
Doprava: letecky
Min. počet účastníkov: 15

Cena: od 895 €
Cena zahŕňa:  
letenku, letiskové poplatky, 2 x uby-
tovanie v 4R hoteli, 2 x polpenziu, 
slovenského sprievodcu, komplexné 
cestovné poistenie, poistenie insol-
ventnosti CK
Cena nezahŕňa: 
fakultatívne aktivity, nápoje k ve-
čeri
Príplatky:  
jednolôžková izba: 150  € / pobyt

61
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Periodicita: mesačník (12 x do roka). Náklad: 2 400 – 2 600 ks.
Rozsah: 52 – 68 strán. Formát: 200 x 270 mm, 3 mm spadávka.
Distribúcia: obchodní zástupcovia, vodiči, poštové zásielky.
Predplatné: 12 € bez DPH na rok.
Možnosti inzercie: klasické inzertné plochy, atraktívne inzertné plochy – PR článok, vloženie letáku alebo vzorky, 
projekt Lekárnička, Sudoku.

Možnosťou propagácie Vašich produktov je aj rubrika Nájdete v sortimente Unipharmy v marketingovej prílohe ča-
sopisu LEKÁRNIK - UP PLUS. Uverejniť tu môžete informácie o viacerých Vašich produktoch. Ceny sa líšia v závislosti 
od ich počtu v jednom čísle. Rubriku si zalamujeme sami a teda nemáte žiadne starosti navyše – iba dodať obrázok 
produktu a  príslušný text. Ide o spoplatnené služby.

Kontakt: lekarnik@unipharma.sk, +421 917 500 838.

Prenájom reklamnej plochy na vozidlách UNIPHARMy
Poskytujeme vám možnosť využiť neprehliadnuteľný reklamný priestor na 
rozsiahlom vozovom parku UNIPHARMY, ktorý zahŕňa vyše 90 náklad-
ných vozidiel po celom Slovensku, teda viac ako 1 500 m2 plochy vašej 
reklamy denne na celom území SR. 
Podmienky:
•	 objednávku a tlačové podklady nutné zaslať najneskôr 10 dní pred zači-

atkom termínu prenájmu reklamnej plochy,
•	 obdobie prenájmu: minimálne 3 mesiace,
•	 podklady požadujeme v rozlíšení minimálne 150 DPI,
•	 spadávka podkladu reklamy 1 cm z každej strany,
•	 použite formáty pdf, eps, ai, cdr, jpg, psd, tiff v CMYK farbách,
•	 všetky použité fonty musia byť prevedené do kriviek.
Táto služba je spoplatnená.

Kontaktná osoba: manažér marketingu pre dodávateľov.
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 Časopis 

Lekárnik oslavuje 

narodeniny 
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Ročník XXI.odborno - informačný mesačník pre lekárnikov

Juraj Kucka: 

viac na stranách 62 – 64  

„Do lekárne zavítam 
aj kvôli zubnej paste ”
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„Mám dvorného lekárnika, 
  ktorému absolútne dôverujem”

viac na stranách 44 - 46  

JANUÁR
2016

Ročník XXI.ččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááárrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikovooooooooooooooooooooooooooooooooodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbboooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffoooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaačččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč

viac na stranách 44 - 46  

20.
 Časopis 

Lekárnik oslavuje 

narodeniny 
1996 - 2016 

02
FEBRUÁR

2016
Ročník XXI.odborno - informačný mesačník pre lekárnikov

„Lekárenstvo je pre mňa spojené 
s čistotou, láskavým prístupom 
a vedomosťami”
viac na stranách 60 – 62  

Zlatica
Švajdová - Puškárová: 

narodeniny 
1996 - 2016 arodede

FEBRUÁR
2016

Ročník XXI.čččččččččččččččččččččččččččččččččččččnnnnnnnííííííííkkkkkk   pppppppppprrrrrrrreeeeeee  llllllleeeeeeeekkkkkkááááárrrrrrrnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkooooooooooooooooooooooooooooooooooooovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

 Časopis 

Lekárnik oslavuje 
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viac na stranách 60 – 62  
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Vaše víťazstvo 
v konkurenčnom prostredí

Istota pre vašu budúcnosť

•	 Nadštandardné	bonusy	od	výrobných	spoločností
•	 Reklamná	a	marketingová	podpora	(dlhodobé	a	plagátové	akcie)

•	 Akreditované	školenia
•	 Dlhodobý	a	strategický	partner	pre	výrobné	spoločnosti

•	 Sila	privátnej	značky	a	konkurenčnej	výhody
•	 Stabilita	popredného	družstva

strategický partner družstva PLUS LEKÁREŇ



Družstvo PlUS lEKÁREŇ 
Poskytneme vám možnosť zapojenia sa do komplexných marketingových služieb na podporu predaja zabezpeče-
ných družstvom PLUS LEKÁREŇ pre partnerské lekárne. 

PLUS LEKÁREŇ družstvo je popredné združenie nezávislých lekárnikov na Slovensku. Združuje viac ako 400 lekární 
označených logom PLUS LEKÁREŇ po celom Slovensku a vzniklo 4. júla 2011. Spoločnosť UNIPHARMA – 1. sloven-
ská lekárnická akciová spoločnosť už viac ako 20 rokov háji záujmy lekárnikov, bojuje za zachovanie slobodného vý-
konu lekárnického povolania, a práve z dôvodu ideologickej zhody s družstvom PLUS LEKÁREŇ, sa stala 16. októbra 
2012 strategickým partnerom družstva s minoritným podielom 33 %.
PLUS LEKÁREŇ ponúka výrobcom stabilnú alternatívu voči najsilnejšiemu sieťovému zoskupeniu na trhu. Cieľom 
družstva je zlepšiť ekonomiku nezávislých lekární, navýšiť počet pacientov v jednotlivých lekárňach, rozšíriť marke-
tingovú spoluprácu s lekárňami, organizovať efektívne školenia a vzdelávacie podujatia či udržať si nadštandardnú 
spoluprácu s výrobcami. Základnou ideou projektu je však zaistenie toho, aby bola bežná nezávislá lekáreň konku-
rencieschopná na trhu so sieťovými lekárňami.

čo ponúka PlUS lEKÁREŇ lekárnikom?
•	 100 % výšku bonusu od výrobcu pre lekárnikov – 100 %-ná transparentnosť,
•	 najlepšiu plagátovú akciu spomedzi ostatných družstiev lekární na trhu z pohľadu obratkovosti produktov,
•	 najširšie portfólio liekov s kompenzovaním doplatkov,
•	 špecialistov v teréne – ako jediné družstvo na trhu má vlastných obchodných reprezentantov v teréne.

PlUS lekáreň družstvo poskytuje 3 hlavné piliere na udržanie pacientov:
1.  Prvým z nich je plagátová akcia, ktorá je marketingovým nástrojom pre OTC segment s cieľom upútať pacienta. 

Plagát vychádza vždy v dvojmesačnom cykle. Družstvo sa snaží zaraďovať vysokoobrátkové produkty s vysokým 
trhovým podielom. Každá lekáreň má v čase trvania plagátovej akcie aspoň 1 ks výrobku z letáku na stave a pro-
dukt z letáku vystavený na osobitnej polici. 

2.  Druhým pilierom sú dlhodobé akcie, ktoré zvyšujú ziskovosť lekární, a to formou spätných bonusov. Sú rozdelené 
do troch cyklov – január až apríl, máj až august a september až december. Rozdelenie je potrebné kvôli zo-
hľadneniu sezónnosti. Súčasťou dlhodobých akcií v segmente OTC je aj platené vystavenie produktov. Vystavenie 
produktov zvyšuje predajnosť produktov, a zároveň zlepšuje orientáciu zákazníka v lekárni.

3.  Tretím pilierom podpory je kompenzácia doplatkov, ktorá je legislatívne možná do výšky 50 % z doplatku.

Pre lekárne PlUS lEKÁREŇ zabezpečuje:
- komplexný marketing, merchandising,
- označenie nových lekární logom PLUS LEKÁREŇ,
- z plagátovej akcie 5 plagátov, 1 000 ks letákov,
- každé dva mesiace 1 000 ks pacientskych tašiek,
- servis v teréne – obchodných reprezentantov,
- kreditované školenia pre majiteľov a zamestnancov lekární,
- televízne reklamy.

Lekáreň je o prebiehajúcich akciách informovaná v prvom rade prostredníctvom svojho reprezentanta a taktiež 
družstvo PLUS LEKÁREŇ zasiela informácie elektronicky, ako aj cez Spravodaj PLUS, ktorý zasiela raz mesačne.

Kontaktná osoba: riaditeľ družstva PLUS LEKÁREŇ.

Vaše víťazstvo 
v konkurenčnom prostredí

Istota pre vašu budúcnosť

•	 Nadštandardné	bonusy	od	výrobných	spoločností
•	 Reklamná	a	marketingová	podpora	(dlhodobé	a	plagátové	akcie)

•	 Akreditované	školenia
•	 Dlhodobý	a	strategický	partner	pre	výrobné	spoločnosti

•	 Sila	privátnej	značky	a	konkurenčnej	výhody
•	 Stabilita	popredného	družstva

strategický partner družstva PLUS LEKÁREŇ
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Uniklinika
Medicínsko-diagnostické centrum Uniklinika kardinála Korca v Prievidzi uviedla Unipharma do prevádzky 27. sep-
tembra 2008. Uniklinika je zariadenie poskytujúce pacientom vysoký európsky štandard zdravotnej starostlivosti. 
Ide o jedinečný projekt novovybudovanej kliniky s najmodernejšími technológiami, prístrojmi a vysoko kvalifikova-
ným personálom. Tieto fakty poskytujú klinike veľkú konkurenčnú výhodu oproti štátnym zdravotníckym zariade-
niam. Ambíciou zariadenia je poskytovanie zdravotnej starostlivosti nielen pre obyvateľov blízkych regiónov hornej 
Nitry, ale aj na celoslovenskej úrovni. Uniklinika má 60 kmeňových zamestnancov a tri pracoviská, ktoré pokrývajú 
nadštandardný rozsah medicínskych a diagnostických úkonov. Hlavnou výhodou pre pacientov je tak možnosť ab-
solvovať všetky lekárske preventívne prehliadky a vyšetrenia pod jednou strechou, v rámci jedného dňa. V budove 
Unikliniky je aj 47 ambulancií súkromných lekárov.

V komplexe sa taktiež nachádza lekáreň, jedáleň a kaviareň. Tieto služby zvyšujú komfort pre verejnosť a návštev-
níkov Unikliniky. Celé prostredie a interiéry sú navrhnuté tak, aby boli farbami a úrovňou komfortu prívetivé ku 
klientom.

Na Uniklinike poskytujeme:
•	 komplexnú diagnostiku a ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

•	 nadštandardné komplexné lekárske preventívne prehliadky zamerané najmä na včasnú diagnostiku srdcovociev-
nych, onkologických a civilizačných ochorení,

•	 činnosti súvisiace s pracovnou zdravotnou službou (nemedicínsku časť, ako aj preventívne prehliadky v súvislosti 
s výkonom práce).

Uniklinika má tri pracoviská, ktoré pokrývajú nadštandardný rozsah medicínskych a diagnostických 
úkonov:
•	 Centrum zobrazovacích metód (CZM) je plne digitalizované pracovisko s 1,5T magnetickou rezonanciou, digitál-

nym röntgenom a celotelovým sonografickým prístrojom.

•	 Centrum špeciálnej diagnostiky (CŠDg) je odborné pracovisko s 8 špecializovanými ambulanciami a 2 ambulan ciami 
všeobecného lekára pre dospelých a vybavené je najmodernejšou technikou. Toto pracovisko umožňuje vykonať 
kompletné lekárske vyšetrenia u viacerých odborníkov, vrátane funkčnej diagnostiky, v priebehu jedného dňa.

•	 Centrum fyziatrie a liečebnej rehabilitácie (CfLR) je pracovisko, na ktorom sa poskytuje kompletná rehabilitačná 
liečba s využitím najmodernejších prístrojov.

V rámci služieb Unikliniky vám ponúkame možnosť využitia preventívnych programov pre ženy a mužov. 
Ide o platenú službu.

Základný preventívny program pre ženy:
•	 komplexné vyšetrenie lekárom,
•	 ultrazvukové vyšetrenia,
•	 základné laboratórne vyšetrenia,
•	 očné vyšetrenie,
•	 vyšetrenie pľúc,
•	 vyšetrenie sluchu,
•	 základné gynekologické vyšetrenie,
•	 rehabilitačný balík „Relax“(vyšetrenie, infrasauna, lavaterm, klasická masáž).
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Ženy nad 45 rokov:
•	 základný preventívny program pre ženy rozšírený o:
•	 vyšetrenie hustoty kostí,
•	 záťažové EKG vyšetrenie – ergometriu,
•	 rozšírenejšie laboratórne vyšetrenia.

Ženy EXTRA:
•	 základný preventívny program pre ženy nad 45 rokov rozšírený o:
•	 vyšetrenie onko markerov,
•	 vyšetrenie na hepatitídu A a Helicobater pylori,
•	 vyšetrenie žilového a tepnového systému,
•	 rehabilitačný balík „Škola chrbta“ (vstupné vyšetrenie, inštruktáž správneho 

sedenia, masáž, infrasauna, elektroliečba, rašelina).

Základný preventívny program pre mužov:
•	 komplexné vyšetrenie lekárom,
•	 ultrazvukové vyšetrenia,
•	 základné laboratórne vyšetrenia,
•	 očné vyšetrenie,
•	 vyšetrenie pľúc,
•	 vyšetrenie sluchu,
•	 základné urologické vyšetrenie,
•	 rehabilitačný balík „Relax“ (vyšetrenie, infrasauna, lavaterm, klasická masáž).

Muži nad 45 rokov:
•	 základný preventívny program pre mužov rozšírený o:
•	 sonografické vyšetrenie prostaty,
•	 vyšetrenie hustoty kostí,
•	 záťažové EKG vyšetrenie – ergometriu,
•	 rozšírenejšie laboratórne vyšetrenia.

Muži EXTRA:
•	 základný preventívny program pre mužov nad 45 rokov rozšírený o:
•	 vyšetrenie onko markerov,
•	 vyšetrenie na hepatitídu A a Helicobater pylori,
•	 vyšetrenie žilového a tepnového systému,
•	 rehabilitačný balík „Škola chrbta“ vstupné vyšetrenie, inštruktáž správneho  

sedenia, masáž, infrasauna, elektroliečba, rašelina).

Okrem iného vám vieme zabezpečiť rozmiestnenie vašich reklamných a informačných materiálov do čakární jed-
notlivých ambulancií nachádzajúcich sa v objekte Unikliniky a taktiež pracovnú zdravotnú službu v zmysle zákona 
O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 255/2007 Z.z.. Ide o spoplatnené služby.

Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Jana Navrátilová, manažér pre marketing s styk so ZP
jnavratilova@uniklinika.sk, +421 917 500 060
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tím PzS v Uniklinike kardinála Korca v Prievidzi  je tu pre Vás.

046/5113 101
0917 500 060

Komplexné služby

Prijateľné ceny

Celoslovenská pôsobnosť

Skúsený tím odborníkov pod jednou strechou

E-mail: pzs@uniklinika.sk
Web: www.uniklinika.sk
Uniklinika kardinála Korca
Nábrežná 5,  971 01 Prievidza

Neváhajte a vyžiadajte si cenovú ponuku a návrh zmluvy ešte dnes.

(novela zákona č. 355/2007 Z.z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Nemáte ešte zabezpečeného zmluvného  

poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby?

Viete, že aj  Vy máte ako zamestnávatelia povinnosť zabezpečiť 

pracovnú zdravotnú službu pre svojich zamestnancov?

NOVÁ POVINNOSŤ PRE LEKÁRNIKOV!  

UNIKLINIKA KARdINÁLA KORcA   

V PRIEVIdzI  jE tU PRE VÁS

046/5113 101
0917 500 060

Neváhajte a vyžiadajte si cenovú ponuku a návrh zmluvy ešte dnes.

PRAcOVNÁ zdRAVOtNÁ SLUžbA 
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Centrum zobrazovacích metód

Centrum špeciálnej diagnostiky

Centrum fyziatrie a  liečebnej rehabilitácie

Pracovná zdravotná služba

www.uniklinika.sk

Medicínsko-diagnostické centrum

uniKlINIKA kardinála Korca v Prievidzi



Dodávateľ liekov, zdravotníckeho materiálu,  
zdravotníckej techniky, zdravotníckych pomôcok  

a poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti.

www.unipharma.sk


