Препоръка
Професионализъм и партньорство с Dr. Falk Pharma
Успешно работим с Евофарма повече от двадесет години. Това, което първоначално
започна с Salofalk® и Ursofalk® в няколко избрани страни, вече се превърна в дългосрочно
сътрудничество, в което се доверяваме на Евофарма за всички дейност около
регистрацията на широко портфолио от продукти на Dr.Falk Pharma в цяла Източна Европа,
маркетинга и продажбите.
Голямата и добре утвърдена мрежа на Евофарма в региона ни даде възможност да
разширим обхвата си, като до голяма степен се възползваме от техния опит и познания за
тези пазари, които в противен случай биха били трудни за достъп. Работата ни с Евофарма
винаги се характеризира с професионализъм и откритост.
Без съмнение бихме препоръчали Евофарма на други фармацевтични компании, които
искат достъп до пазарите на Централна и Източна Европа и очакваме с нетърпение да
продължим това ползотворно партньорство и в бъдеще.
Dr. Falk Pharma е специализирана в разработването и продажбата на лекарствени продукти в
областта на гастроентерологията и хепатологията. Нашите лекартсвени продукти по лекарско
предписание се продават в 65 страни, където ние често работим заедно с локални партньори като
Евофарма.
Винаги сме били много доволни от сътрудничество си с Евофарма. Започнахме с малка гама от
продукти на пазарите в Полша, Чехия, Словакия, България и Румъния и с помощта на Евофарма
портфолиото на продуктите ни на пазара на Централна Европа се разраства непрекъснато. Това
партньорството започна в края на 90-те години.
Тези пазари представляват редица предизвикателства за производителите на лекарствени
продукти, поради сравнително ниските ценови равнища и конкурентния натиск от страна на други
доставчици. Друго предизвикателство, което се оказа ключово в решението ни да сключим
партньорство с Евофарма бе значителното намаляване на риска от навлизане на тези пазари, тъй
като Евофарма пое тази отговорност. Бяхме впечатлени и от широкото присъствие на Евофарма в
много страни в региона с широка мрежа от медицински представители. Те са добре познати на
отделните пазари и в ключови пазарни сегменти, които се оказаха решаващи за успешния достъп
до региона на Централна и Източна Европа.
Доверяваме се на Евофарма за маркетинга и продажбите на нашите продукти на пазарите на
Централна и Източна Европа, където техният опит и мрежа между лекарите и болниците са много
полезни. Освен това, Евофарма предостави първокласна подкрепа с регистрацията на продуктите
ни на тези пазари. Евофарма има висока експертиза в тази област и техните познания за правните
системи и регистрационните процеси се оказаха незаменими.
Екипът на Евофарма винаги е бил високо професионален в работата си с опитни специалисти в
областта на маркетинга, продажбите и правните въпроси, както в централата в Шафхаузен, така и
в местни филиали. Партньорството ни е основано на доверие, можем да разчитаме на тях с
широко портфолио от продуктите ни на тези ключови пазари. Друг ключов фактор, който
характеризира работата ни с Евофарма е тяхната откритост и отзивчивост, което е от голямо
значение за нашата индустрия.
Ние гледаме бъдещето на нашето сътрудничество с Евофарма с голям оптимизъм. Те са важен
партньор в подпомагането на нашия бизнес и ние очакваме с нетърпение още много години
работа заедно.

