
 

Soovitus 

 

Professionaalsus ja avatus koostöös Dr. Falk Pharmaga 

 

Oleme Ewopharmaga edukat koostööd teinud juba üle kahekümne aasta. Meie koostöö, mis algas 

Salofalk®-i ja Ursofalk®-i müügiga teatud riikides, on nüüdseks kasvanud pikaajaliseks 

partnerluseks ning oleme usaldanud Ewopharmale Dr. Falki mahuka tooteportfelli turustamise, 

müügi ja registreerimise kogu Ida-Euroopas. 

 

Ewopharma suur ja sissetöötatud võrgustik selles regioonis on võimaldanud meil laiendada oma 

haaret ning saada suurt kasu nende kogemustest ja teadmistest neil turgudel, millele oleks muidu 

raske pääseda. Usaldusväärse partnerina on meie tööd Ewopharmaga alati iseloomustanud 

professionaalsus ja avatus. 

 

Kahtlemata soovitaksime Ewopharmat teistele farmaatsiaettevõtetele, kes soovivad pääseda 

Kesk- ja Ida-Euroopa turgudele, ning loodame seda viljakat partnerlust tulevikuski jätkata. 

 

Dr. Falk Pharma spetsialiseerub gastroenteroloogia ja hepatoloogia valdkonna ravimite väljatöötamisele 

ja müügile. Toodame peamiselt retseptiravimeid, mida müüakse 65 riigis, kus teeme tihti koostööd 

kohalike partneritega nagu Ewopharma.  

 

Oleme olnud Ewopharmaga tehtava koostööga alati väga rahul. Olles tulnud Ewopharma abiga kitsa 

tootevalikuga Poola, Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Bulgaaria ja Rumeenia turgudele, on pärast meie 

partnerluse käivitumist 1990ndate lõpus Dr. Falki toodete portfell Kesk- ja Ida-Euroopa turgudel pidevalt 

kasvanud. 

 

Nendel turgudel on farmaatsiaettevõtete jaoks mitmeid väljakutseid, sealhulgas suhteliselt madal 

hinnatase ja loomulikult teiste tarnijate konkurentsisurve. Veel üks oluline ülesanne, mis sai tõukeks 

otsusele luua partnerlus Ewopharmaga, oli neile turgudele sisenemise riski märkimisväärne 

vähendamine, kuna Ewopharma aitas kanda makseriski. Meile avaldas muljet ka Ewopharma laialdane 

kohalolek paljudes selle piirkonna riikides, kus neil on suur ja väljaarenenud ravimiesindajate võrgustik. 

Nad on hästi tuntud kõigil turgudel ja olulistes turusegmentides, mis on osutunud otsustavaks eduka 

juurdepääsu loomisel Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnale. 

 

Usaldame Ewopharmat meie toodete turustamisel ja müügil Kesk- ja Ida-Euroopa turgudel, kus nende 

teadmised ja võrgustik arstide ning haiglate seas on olnud väga kasulikud. Lisaks on Ewopharma 

pakkunud esmaklassilist tuge seoses meie toodete registreerimise ja müügilubade saamisega nendel 

turgudel. Nad on oma ala spetsialistid ja nende teadmised õiguslikest süsteemidest ning 

registreerimisprotsessidest on olnud asendamatud. 

 

Ewopharma meeskond on alati olnud meie koostöös väga professionaalne tänu kogenud turundus-, 

müügi- ja õigusala spetsialistidele oma peakontoris ning kohalikele spetsialistidele erinevatel turgudel. 

Meie partnerlus põhineb usaldusel – võime neile kindlad olla oma laialdase tooteportfelliga neil olulistel 

turgudel. Teine oluline tegur, mis iseloomustab meie tööd Ewopharmaga, on nende avatus ja 

reageerimisvõime, mis on meie tegevusalal väga oluline. 

 

Oleme Ewopharmaga edaspidi tehtava koostöö osas optimistlikud. Nad on olulised partnerid meie äri 

edendamisel ning loodame, et meid ootab ees koostöö, mis kestab veel pikki aastaid. 

 


