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ŠTO NAM JE VAŽNO

Ewopharma je inovativan partner za stavljanje na tržište farmaceutskih i medicinskih proizvoda za krajnje korisnike u
Švicarskoj te srednjoj i istočnoj Europi.

KUPCI I PARTNERI

„Osiguravamo svoj uspjeh kao neovisna tvrtka kojom upravlja vlasnik sustavnim širenjem farmaceutskog poslovanja kao
i dijela poslovanja usmjerenog prema krajnjim potrošačima.
Također jačamo poslovanje u bolnicama u interesu diversifikacije i povećanja prihoda.”
Alain Staub, predsjednik uprave i izvršni direktor

ŠTO RADIMO
Naše jedinstveni pristup tržištu i marketingu omogućuju
nam da pristupamo novim tržištima i razvijamo ih inovativnim, pouzdanim, visokokvalitetnim terapijama i proizvodima.
„U našoj tvrtki vlada timski duh i svatko daje svoj doprinos
razvijanju i unapređenju kompetencija koje su osnova našeg
poslovanja.”

Pouzdanost, kvaliteta i osnaživanje oblikuju svaki aspekt
naše tvrtke. Profesionalni smo i stručni u poslovanju s kupcima i poslovnim partnerima.
„Kao švicarska tvrtka pridržavamo se naših vrijednosti; one
čine razliku u svim našim nacionalnim podružnicama – one
su standardi prema kojima bismo htjeli biti vrednovani.”
Trudimo se razvijati dugotrajne odnose s našim poslovnim
partnerima i kupcima. Duh partnerstva oblikuje svaki aspekt naše tvrtke.
„U svom se radu vodimo osjećajem poštenja, povjerenja i
želje za ravnopravnom suradnjom s drugima.”
ZAPOSLENICI
Pouzdan smo poslodavac visoko kvalificiranih, motiviranih i
pouzdanih zaposlenika. Naši zaposlenici prihvaćaju izazove
i cijene mogućnosti samostalnog djelovanja koje im se pružaju. Prema našim mogućnostima, osiguravamo im podršku
u njihovom profesionalnom razvoju.
„Kontinuirana edukacija i visoki standardi, poput pružanja i
uzimanja, središnje su vrijednosti Ewopharma kulture.”

ŠTO NUDIMO

UPRAVA

Sustavno poboljšavamo svoj asortiman lijekova na recept,
uz vlastite robne marke i robne marke naših partnera. Promičemo područje svog poslovanja prema krajnjem potrošaču pomoću ciljanog marketinga svojih vlastitih robnih marki
i odabranih snažnih robnih marki svojih partnera.

„Dogovaramo zahtjevne ciljeve i pružamo mogućnosti samostalnog djelovanja delegiranjem odgovornosti i ovlasti.”

„Ewopharma je i ostat će snažna tvrtka za lijekove na recept,
a svoj položaj jača stavljanjem na tržište novih inovativnih
terapija. Razvijanjem druge poslovne jedinice prema krajnjem potrošaču, koristimo se prednostima tržišnih prilika
osiguravajući svoje mjesto na tržištu.”

www.ewopharma.com

U našem sjedištu, središnja uprava određuje smjernice rada
– nacionalne podružnice ostvaruju lokalne ciljeve ne temelju
svoje slobodne procjene i time sudjeluju u napretku cijelog
poduzeća.

KOMUNIKACIJA
Na izravan, pravovremen i razumljiv način pružamo informacije internim i vanjskim korisnicima.
„Promičemo i tražimo razmjenu iskustava između zemalja.
Osiguravamo brz pristup informacijama kada je to potrebno.”

