
 

AJÁNLÁS 

 

 

Profizmus és nyitottság az együttműködésben a Dr. Falk Pharma-val 
 

Már több mint húsz éve dolgozunk együtt sikeresen az Ewopharmával.  Az, ami a Salofalk®-kal és 

az Ursofalk®-kal kezdődött néhány kiválasztott országban, mostanra hosszútávú 

együttműködéssé nőtte ki magát, melynek keretében az Ewopharmára bíztuk a marketinget, az 

értékesítést és a törzskönyvezést a Dr. Falk termékek széles körénél, egész Kelet-Európában. 

 

Az Ewopharma nagy és jól megalapozott hálózata a régióban lehetővé tette számunkra a 

terjeszkedést, melynek során nagy hasznát vesszük az Ewopharma szakértelmének és 

helyismeretének ezen a piacon, melyre egyébként nehéz lenne belépni. A munkánk egy olyan 

megbízható partnerrel, mint amilyen az Ewopharma, mindig is a profizmusra és a nyitottságra 

épült. 

 

Teljes mértékben ajánljuk az Ewopharmát minden más olyan gyógyszercégnek is, amelyik a 

közép-kelet európai piacokra akar lépni, és örömmel visszük tovább ezt a gyümölcsöző partneri 

kapcsolatot a jövőben. 

 

Mi a Dr. Falk Pharma-nál a gasztroenterológia és a hepatológia területéhez kapcsolódó gyógyszerek 

fejlesztésével és forgalmazásával foglalkozunk. Jobbára vényköteles termékeink 65 országban vannak 

jelen, melyekben gyakran működünk együtt olyan partnerekkel, mint amilyen az Ewopharma. 

 

Mindig is nagyon elégedettek voltunk az Ewopharmával folytatott együttműködéssel. Miután egy kis 

termékportfolióval elindultunk Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Bulgáriában és 

Romániában, az Ewopharma segítségével a Dr. Falk termékek köre a közép-kelet európai piacon 

folyamatosan szélesedik partneri együttműködésünk 1990-es kezdete óta. 

 

Ezek a piacok számos kihívást jelentenek a gyógyszerforgalmazóknak, többek közt a viszonylag 

alacsony árakat, és természetesen a többi forgalmazótól származó verseny-nyomást. Egy másik kihívás, 

ami kulcsfontosságú szerepet játszott az Ewopharmával megkezdett partnerségben, a piacralépés 

kockázatának jelentős csökkenése volt ebben a térségben, mivel az Ewopharma viselte a fizetési 

kockázatot. Lenyűgözött bennünket a széleskörű jelenlét is, amit az Ewopharma számos országban 

kiépített ezen a területen, területi képviselők kiterjedt és jól megalapozott hálózatával. Ezek jól ismertek a 

helyi piacokon és a kulcsfontosságú piaci szegmensekben, ami döntő tényezőnek bizonyult a közép-kelet 

európai régió elérésében. 

 

Az Ewopharma végzi számunkra termékeink marketingjét és értékesítését a közép-kelet európai 

piacokon, ahol szakértelmük és az orvosok, kórházak közti ismertségük rendkívüli előnyökkel jár. Ezen 

felül az Ewopharma elsőrangú támogatást nyújt termékeink törzskönyveztetésében és 

engedélyeztetésében is ezeken a piacokon. Specialistái ennek a területnek, és ismereteik a jogrendszert, 

valamint a törzskönyvezési eljárásokat illetően nélkülözhetetlennek bizonyultak.  

 

Az Ewopharma csapata mindig rendkívül professzionális volt a közös munkában, tapasztalt 

specialistákkal a marketing, értékesítés és jog területén a központjukban, illetve helyi szakemberekkel az 

egyes piacokon. Partnerségünk a bizalomra épül – mindig számíthatunk rájuk termékeink széles körénél 

ezeken a kulcsfontosságú piacokon. Ugyancsak rendkívül fontos tényezők, amelyek az Ewopharmával 

folytatott munkánkat jellemzik, a nyitottságuk és reakciókészségük, mely tulajdonságok rendkívül 

fontosak iparágunkban. 

 

Erős optimizmussal tekintünk a jövőbeli együttműködés elébe az Ewopharmával. Rendkívül fontos 

partnereink üzletünk fejlesztésében, és örömmel várjuk a további sok évnyi közös munkát. 


