OBIECTIVUL
NOSTRU
COMUN
CE VREM SĂ DEVENIM

CE ESTE IMPORTANT
PENTRU NOI

Ewopharma este partenerul inovator pentru comercializarea produselor farmaceutice și a produselor de consum
pentru îngrijirea sănătăţii în Elveţia și în Europa Centrală
și de Est.

CLIENŢII ȘI PARTENERII
Siguranţa, calitatea și responsabilizarea modelează fiecare
aspect al companiei noastre. Suntem profesioniști și competenţi în interacţiunile cu clienţii și cu partenerii de afaceri.

„Ne asigurăm succesul în calitate de companie independentă administrată privat, prin extinderea sistematică a afacerii
noastre cu produse farmaceutice specializate și produse de
consum pentru îngrijirea sănătăţii. De asemenea, ne consolidăm afacerea în sectorul spitalelor, în scopul diversificării
și creșterii profiturilor.”

„Fiind o companie elveţiană, susţinem valorile noastre;
acestea sunt cele care ne diferenţiază, în toate filialele
noastre naţionale - sunt standardele în funcţie de care ne
dorim să fim judecaţi.”

Alain Staub, Preşedintele Consiliului de Administraţie şi Director General

CU CE NE OCUPĂM
Accesul nostru pe piaţă și capacităţile de marketing moderne ne permit să accesăm și să dezvoltăm noi pieţe cu
terapii și produse inovatoare, de încredere și de înaltă
calitate.
„Spiritul de echipă este însufleţit în compania noastră și
fiecare dintre noi ne îndeplinim îndatoririle pentru a dezvolta și cultiva aceste competenţe esenţiale.”

CE OFERIM
Ne îmbunătăţim în mod sistematic sectorul Rx, pe lângă
propriile mărci și cele ale partenerilor noștri. Promovăm
partea legată de sănătatea consumatorilor din cadrul afacerii noastre, prin marketingul specific al propriilor noastre
mărci și al unei selecţii de mărci puternice ale partenerilor.
„Ewopharma este și va rămâne o companie puternică în
sectorul Rx și își consolidează poziţia prin lansarea unor noi
terapii de ultimă generaţie. Prin dezvoltarea unei a doua
unităţi comerciale în domeniul sănătăţii consumatorilor,
profităm de oportunităţile de pe piaţă și ne asigurăm poziţia pe piaţă.”

Depunem eforturi pentru a cultiva relaţii pe termen lung cu
partenerii noștri de afaceri și cu clienţii. Spiritul parteneriatului modelează fiecare aspect al companiei noastre.
„Acţiunile noastre sunt determinate de simţul corectitudinii,
al încrederii, precum și de dorinţa de a interacţiona cu alte
persoane de la egal la egal.”

ANGAJAŢII
Compania noastră este angajator de încredere, având
angajaţi înalt calificaţi, motivaţi și loiali. Angajaţii noștri își
asumă provocări și apreciază libertatea de a acţiona independent care le este oferită. Facem tot ce putem pentru a
îi sprijini în dezvoltarea lor profesională.
„A cultiva și a cere, la fel ca a da și a lua, sunt valori centrale
pentru cultura Ewopharma.”

CONDUCEREA
La sediul nostru, conducerea centrală stabilește orientări
privind acţiunile - filialele de pe plan naţional își exercită
puterea de apreciere în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de pe plan local, contribuind astfel la dezvoltarea
întregii întreprinderi.
„Stabilim împreună obiective ambiţioase și oferim posibilitatea exercitării unor acţiuni independente, prin delegarea
responsabilităţii și a autorităţii.”

COMUNICARE
Oferim informaţii pe plan intern și extern, într-un mod
direct, oportun și ușor de înţeles.
„Promovăm și solicităm schimburi de experienţă între ţări.
Oferim rapid informaţii, ori de câte ori acest lucru este
necesar.”

