
 Лікувально-профілактичних закладів охоплено по Україні - 400;

 Кількість стендів формату А1 представлено в ЛПЗ – 2500 одиниць;

 Кількість аптек в активній базі компанії по Україні - 5000;

 Кількість співробітників зовнішньої служби компанії по Україні – 25 
працівників;

Статистичні дані відвідувань медичних закладів по Україні:

 Одного профільного фахівця в ЛПЗ за місяць – близько 500 пацієнтів;

 Однієї аптеки, 2 каси – близько 19 500 чоловік



ПОРТФЕЛЬ ПРОПОЗИЦІЙ

1. ЛПЗ - розміщення інформації  в поліклініках на медіа-носіях 
(алюмінієва рамка, формату А1), біля кабінетів профільних фахівців;

2. Послуги зовнішньої служби в аптеках та поліклініках (медичний
представник, проведення промо-акцій, таємний покупець);

3. Проведення семінарів та тренінгів для лікарів та провізорів під 
патронатом головних спеціалістів різних медичних напрямків;

4. Аптека – indoor, outdoor (оформлення торгового залу аптеки, 
брендування вітрин);

5. Додатково – виготовлення рекламних матеріалів, дизайнерські послуги, 
згідно з-ну України «Про рекламу»  та  з-ну України «Про лікарські 
засоби».



РЕКЛАМА В ПОЛІКЛІНІКАХ
ЛПЗ - розміщення інформації  в поліклініках на медіа-носіях (алюмінієва рамка А1-го 

формату), біля кабінетів профільних фахівців, наприклад, біля кабінету – терапевта, 
гінеколога, онколога, хірурга, ендокринолога, уролога, педіатра, сімейного лікаря, 
інфекціоніста. 

Рамка А1 біля кабінету 
невролога

Рамка А1 біля кабінету 
педіатра



РЕКЛАМА В ПОЛІКЛІНІКАХ
ЛПЗ - розміщення інформації  в поліклініках на медіа-носіях (алюмінієва рамка А1-го 

формату), біля кабінетів профільних фахівців, наприклад, біля кабінету – терапевта, 
гінеколога, онколога, хірурга, ендокринолога, уролога, педіатра, сімейного лікаря, 
інфекціоніста. 

Рамка А1 біля кабінету 
дітячого гастроентеролога

Рамка А1 біля кабінету 
гінеколога



Рекламне оформлення
холодильників

РЕКЛАМА У ТОРГОВОМУ ЗАЛІ АПТЕКИ
Оформлення торгового залу аптеки, полиці, різноманітність видів форматів реклами
- від А6 (шелфтокер, монетниця, флаєр, воблер) до стендів А1, ростових підлогових
конструкцій та холодильників).

Підлогова конструкція
у торговому залі



Клік-системи А1-го формату
(горізонтальна)

РЕКЛАМА У ПРИКАССОВІЙ ЗОНІ АПТЕК (РАМКА А1)
Оформлення торгового залу аптеки, полиці, різноманітність видів форматів
реклами - від А6 (шелфтокер, монетниця, флаєр, воблер) до стендів А1, підлогові
конструкції

Клік-системи А1-го формату
(вертікальна)



РЕКЛАМА У ПРИКАССОВІЙ ЗОНІ АПТЕК (ПОСТЕРИ А2)



ОФОРМЛЕННЯ ВІТРИН АПТЕК

Оформлення вітрин Знахарь в 
м. Львів

Оформлення вітрин АДД в 
м. Одеса



ОФОРМЛЕННЯ ВІТРИН АПТЕК

Оформлення вітрин Перша Соціальна 
Аптека, м. Київ

Оформлення вітрин Знахарь в 
м. Львів



ЗОВНІШНЯ КЛІК-СИСТЕМА А1 У ВІТРИНАХ АПТЕК

Розміщення наружної клік-системи А1 у вітрин
Аптек Лекхім у м. Київ



ТАЄМНИЙ ПОКУПЕЦЬ
спеціальний метод маркетингових досліджень, спрямований на оцінку 
ефективної роботи фармацевтичного працівника аптечного закладу та 

моніторинг роботи зовнішньої служби замовника.

Варіанти застосування проекту «Таємний покупець»:
 програма стимулювання збуту;
 елемент системи мотивації фармацевтичного працівника;
 програма контролю над виконанням стандартів обслуговування, 

мерчендайзингу, рекомендацій, тощо;
 оцінка якості сервісу та моніторинг конкурентів;
 контроль за виконанням маркетингових заходів;
 оцінка лояльності фармацевтичних працівників.

Наші ресурси :
 фахівці з досвідом проведення різних маркетингових заходів по всій Україні;
 при необхідності пишемо сценарій проведення ТП або даємо рекомендації, 

виходячи з досвіду роботи;
 звіт про виконану роботу по кожній торговельній точці з коментарями

нашого співробітника;
 оцінюємо якість сервісу та моніторинг конкурентів;
 рекомендації по призовому фонду та можливість закупівлі призів.


