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Vývoj trhu na veřejných lékárnách, jejich seg-

mentace a přesun tržeb nám však ukazují směr, 

kterým se trh ubírá. Vývoj trhu je přitom velice 

rychlý. Při soustavném tlaku na lékové náklady ze 

strany regulačních orgánů, který bude pokračo-

vat, lze jen těžko předpokládat výrazné navýše-

ní počtu receptů, nebo dokonce zvýšení úhrad. 

Oslovit větší počet pacientů je také velice obtíž-

né. Jednou z možností, jak stabilizovat tržby, a ze-

jména hrubý zisk, je pro lékárnu oblast volného 

prodeje. Pokud v této oblasti dosáhneme kvali-

fi kovaného poradenství a propojíme jej na akč-

ní produkty, budeme také mít spokojeného zá-

kazníka, který se vrací – nejen za kvalitní radou 

a produktem, ale i za cenou. My navíc získáme 

bonus od výrobce a zvýšíme tím hrubý zisk lé-

kárny, protože ten je v rámci zachování existence 

lékárny tím nejdůležitějším ukazatelem ekono-

miky lékárny. 

Pro podporu prodeje akčních produktů však 

musíme ale také něco udělat. Je třeba pečlivě 

zvážit výběr produktů, abychom v rámci kvali-

fi kovaného poradenství mohli nabídnout kva-

litní produkt. S tím ale souvisí na druhé straně 

i struktura a výše zásob. Musíme také umět pro-

dukty prezentovat. Základní poučka zní: „Správ-

ný produkt na správném místě ve správný čas 

a za správnou cenu“. Vypadá to jednoduše, ale 

tak snadné to není. Proto  pod hlavičkou našeho 

sdružení připravujeme odborné i prodejní semi-

náře a organizujeme aktivní podporu v lékárnách, 

abychom dohnali „zameškané hodiny“ na fakultě. 

Studenti se tyto zásady nyní již na fakultě učí, my 

se musíme doučovat. K tomu jsme připravili se-

mináře na téma „Řízení klíčových procesů v lékár-

ně“. Zajímá nás především cenotvorba na příjmu, 

optimalizace hrubého zisku, struktura skladových 

zásob, skladba a způsob vystavení sortimentu. 

S tím souvisí dispenzační práce v lékárně, struktu-

ra prodejního rozhovoru, potřeby klienta a jeho 

prospěch, ale i dispenzační práce z pohledu psy-

chologa – zvládání krizových situací a překoná-

vání námitek klientů při komunikaci. 

Každý máme své limity a možnosti, ale umění 

se přizpůsobit je základním předpokladem pře-

žití. Moje lékárna je sdružením 275 lékáren, které 

mají možnost využít svého postavení na trhu, po-

kud budou alespoň zčásti využívat své možnosti. 

Pro podporu prodeje a zvyšování hodnoty znač-

ky Moje lékárna jsou připraveny letákové kampa-

ně s roznosem letáků do domovních schránek 

ve spádových oblastech lékáren. Sdružení léká-

ren je propagováno portálem www.mojelekarna.

cz, jehož návštěvnost má stoupající tendenci – 

v průběhu letákové kampaně i 3 000 návštěvníků 

denně, hledajících odbornou informaci o zdra-

ví. Značku lékárny sdružení propagujeme také 

na billboardech a v časopisech. Ve spolupráci 

s výrobci jsme připravili pro lékárny i možnost 

výběru dárků pro zákazníky lékáren označených 

logem Moje lékárna. 

Není lehké změnit své návyky a postoje, ale 

pokud to neuděláme, může se stát, že se za chvíli 

ocitneme mimo. I my se stále učíme a snažíme 

se společně s lékárníky v rámci sdružení nalézat 

nové možnosti a způsoby, které pro nás budou 

technicky použitelné a fi nancovatelné. Jak se 

nám to podaří, odpoví vzhledem k rychlosti vý-

voje trhu krátká budoucnost.

Mgr. Karel Šlegr
Sdružení lékáren Moje lékárna

Sdružení lékáren pod názvem Moje lékárna 

nebylo od začátku koncipováno jen jako 

nákupní sdružení, ale zaměřovalo se 

i na podporu prodeje v lékárnách projektu. 

Hledáme sice vlastní cestu, v mnohém se 

však musíme přizpůsobit. S tím souvisí 

řada věcí, které jsme donedávna třeba 

ani neznali, a pokud ano, příliš jsme si je 

nepřipouštěli. To se nás přece přímo netýká, 

a ani nás to nikdo neučil.

CO NÁS VE ŠKOLE NEUČILI, 
ANEB PROČ JEDNA ODBORNOST NESTAČÍ

Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. 

Uvedené ceny jsou doporučené. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

NEJVĚTŠÍ SDRUŽENÍ LÉKÁREN V ČR   |   KVALIFIKOVANÉ PORADENSTVÍ

Nabídka platí od 14. 3. 2011 do 30. 4. 2011 nebo do vyprodání zásob.

Navštivte www.Navštivte www. Navštivte www.

* Obvyklá prodejní cena

Výhodná nabídka
s platností 

od 14. 3. do 30. 4. 2011.

PROBIOTIKA

Apo-Baby Probio
30 sáčků

Doplněk stravy obsahující 6 probiotických 

kmenů pro dětské bříško, zpracovaných unikátní 

technologií DUOLAC. Vhodné pro děti od 3. měsíce.

298 Kč *

249 Kč
298Kč

PÉČE O PLEŤ

EUCERIN Intenzivní vyplňující denní krém 
proti vráskám HYALURON-FILLER 50 ml

Cílená korekce hlubokých 

vrásek na čele, v okolí očí 

a úst. Určeno pro všechny 

typy pleti. Akční sleva 
100 Kč platí na všechny 
výrobky z řady Hyaluron 
Filler: noční krém 50 ml 
za 549 Kč, oční krém 
15 ml za 419 Kč a sérum 
proti vráskám 6 x 5 ml 
za 679 Kč. 649 Kč *

549 Kč
649Kč

DĚTSKÁ VÝŽIVA

Sunar complex 2, Sunar complex 3, 
Sunar 24 – 600 g

Pokračovací sušená mléčná kojenecká výživa, 

více druhů.

202 Kč *

189 Kč
202Kč

ČAJE

Čaje LEROS Baby
více druhů

Celá řada bylinných čajů Leros Baby – čaje určené 

pro maminky a jejich děti.

NOVINKA!

Akční sleva 15 %

HOREČKA, BOLEST

Paramegal 500 mg 10 tablet
Paramegal 500 mg 30 tablet

Tlumí bolest, snižuje teplotu. Lék s úč. látkou 

Paracetamolum. K perorálnímu podání.

31 Kč *

29 Kč
31Kč*

13 Kč *

11 Kč
13Kč*

BOLEST

Ibuprofen 400 mg Galmed
30 tablet

Pro zmírnění bolesti, snížení teploty, léčbu zánětů 
při horečnatých, chřipkových a revmatických 
onemocněních a poranění měkkých tkání (podvrtnutí, 
pohmoždění, …). Lék s účinnou látkou Ibuprofenum. 
K perorálnímu podání.

46 Kč *

37 Kč
46Kč*

NEJLEVNĚJŠÍ 

IBUPROFEN!

BOLEST V KRKU

Tantum Verde sprej forte
15 ml

Tantum Verde jsou 

jediné přípravky 

proti bolesti v krku 

s prokázanou účinností 

proti zánětu, bolesti 

i bakteriím. Lék s účinnou 

látkou Benzydamin 

hydrochlorid. K místnímu 

užití v ústech a krku.

m Verde jsou 

přípravky 

olesti v krku

zanou účinností 

ánětu, bolesti 

riím. Lék s účinnou 

Benzydamin

hlorid. K místnímu

ústech a krku.

161 Kč *

155 Kč
161Kč

RÝMA

Olynth HA 0,1% nosní sprej 10 ml
Olynth HA 0,05% nosní sprej 10 ml

Rhino-stas Galmed 0,1% sprej
10 ml

Nosní sprej 
při akutní 
rýmě a zánětu 
dutin – rychlá 
a účinná úleva 
od ucpaného 
nosu. Lék 
s úč. látkou 
Xylometazolini 
hydrochloridum. 
K nosnímu 
podání.

85 Kč *

79 Kč
85Kč*96 Kč *

85 Kč
96Kč*

Nosní sprej při 
záchvatovitě 
nastupující rýmě 
s vodnatou 
sekrecí. Zmírňuje 
a odstraňuje 
zduření nosní 
sliznice. Lék 
s úč. látkou 
Xylometazolini 
hydrochloridum. 
K nosnímu podání.

69 Kč *

55 Kč
69Kč*

BOLEST KLOUBŮ A SVALŮ

BOLEST KLOUBŮ A SVALŮ

Refit Koňský balsam
230 ml

149 Kč *

122 Kč
149Kč

Tradiční švýcarská 
receptura 
s vysokou dávkou 
rostlinných 
extraktů 
k regeneraci 
organismu 
po fyzické 
námaze. 
Nejsilnější koňský 
balsam na záda, 
svaly a klouby.

130 Kč *

125 Kč
130Kč

Vysoce 
efektivní 
v lokální 
léčbě 
revmatických 
a nerevmatických 
bolestí pohybového systému. 
Lék s úč. Látkou Ibuptofenum 
k léčbě poranění pohybového 
ústrojí (zhmoždění, výrony, 
namožení svalů), ulevuje od bolesti.

Dolgit 5 mg krém 
tuba 100 g

KAŠEL, NACHLAZENÍ

Sirup jitrocel Galmed 130 g
Sirup jitrocel Galmed 325 g

Doplněk stravy s vysokým podílem jitrocelového 

výtažku pro usnadnění vykašlávání a rozpouštění 

hlenů při zánětech horních cest dýchacích.  

Vhodný pro děti od 1 roku.

43 Kč *

35 Kč
43Kč*28 Kč *

23 Kč
28Kč*

KAŠEL

Fluimucil 600 mg
10 šumivých tablet

Rychle a efektivně léčí kašel – ředí nadbytečný 

hlen v dýchacích cestách a usnadňuje 

vykašlávání. Lék s úč. látkou Acetylcystein. 

K perorálnímu podání ve formě šumivých 

tablet s příjemnou citrónovou chutí.

91 Kč *

85 Kč
91Kč*

VITAMINY

Vitamin C Galmed 250 mg 30 tablet
Vitamin C Galmed 250 mg 100 tablet

Vitamin C Galmed 100 mg
40 tablet

Doplněk stravy pro doplnění vitaminu C 
v období nachlazení a chřipkových 
onemocnění a pro posílení imunity 
organismu.

88 Kč *

75 Kč
88Kč*35 Kč *

29 Kč
35Kč*

Doplněk stravy pro doplnění 
vitaminu C v období nachlazení 
a chřipkových onemocnění 
a pro posílení imunity 
organismu.

28 Kč *

23 Kč
28Kč*

OPARY

Acyclostad Galmed krém
5 g

Způsobuje úlevu od bolesti a svědění 

při často se opakujících oparech 

rtů. Lék s úč. látkou Acyclovirum. 

Ke kožnímu podání.

103 Kč *

85 Kč
103Kč

IMUNITA

Apo-Curenzym
60 kapslí

Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem 50 + 10 kapslí +
ZDARMA Hlíva ústřičná 50 + 10 kapslí

Doplněk 

stravy 

po úrazech 

a operacích, 

při zatížení 

organismu. 

Směs 

enzymů 

pro posílení 

imunity.
421 Kč *

361 Kč
421Kč

Doplněk stravy po úrazech a operacích, při zatížení organismu. 

Směs enzymů pro posílení imunity.

289 Kč *

269 Kč
289Kč

ALERGIE

76 Kč *

69 Kč
76Kč*

Lék s úč. látkou Cetirizin k léčbě sezónní 

a celoroční alergické rýmy, alergického zánětu 

spojivek, svědění a kopřivky. Vhodný pro děti 

od 6 let. K perorálnímu podání. V akci také 
Analergin 10 mg 7 tablet za 59 Kč.

Analergin 10 mg 
10 tablet

MYKÓZY

Nailexpert
4 ml

Zdravotnický prostředek 

na ošetření nehtů rukou 

i nohou postižených 

mykózami. Snadno 

se aplikuje pomocí 

štětečku. Vhodný také 

pro preventivní péči.

Akční 
sleva 
10 %

DEZINFEKCE, OŠETŘENÍ RAN

Peroxid vodíku 3% TMD
sprej v roztoku 100 g

Kožní antiseptikum při drobných 

poraněních a k vyčištění 

hnisajících ran. Lék s úč. látkou 

hydrogenii peroxidum 3% 

k zevnímu použití.
37 Kč *

29 Kč
37Kč*

VITAMINY

Vibovit

Multivitamíny pro děti ve formě 
chutných želatinových zvířátek. 
Obsahují 11 důležitých vitamínů 
a minerálů, napomáhají 
zdravému růstu a rozvoji, 
podporují imunitní systém, 
snižují únavu a vyčerpání, 
obsahují pouze přírodní barviva. 
Multivitaminy Vibovit ZOO 
a Vibovit Safari dětem báječně 
chutnají a navíc na víčku 
Vaše dítě nalezne oblíbené 
„3D samolepky“ se zvířátky.

NOVINKA!

149 Kč *

139 Kč
149Kč


