
Tisztelt Patikatulajdonos!
Kedves érdeklődő kolléga!
Tudta, hogy egykor mi is olyan patikatulajdonosok voltunk, akik csak magukra számíthattak?  

2009-ben azonban léptünk egy nagyot és közösen létrehoztuk az első –és ezidáig egyetlen- 

olyan patikai közösséget Magyarországon, amely nem csak gazdasági megfontolásból 

született, de valódi, közös értékrenden alapszik.

Több mint 200 tagpatikánk mind hazai családi vállalkozások vagy 

többgenerációs gyógyszerészek tulajdonában állnak, ami fontos közös értékünk. 

Ebből fakad az, hogy -más patikaláncoktól eltérően- a Kulcs Patikák független közössége 

által elérhető hasznok nem csak szolgáltatásokat, kedvezményeket és kézzel fogható 

gazdasági előnyöket jelentenek, hanem remek szakmai közösséget, és azt a kényelmet és 

szabadidő mennyiséget is, amit korábban nem engedhettünk meg magunknak.
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   NE HAGYJA, HOGY ÉRTÉKES IDEJÉT GYÁRTÓI KÉPVISELŐK KÖSSÉK LE!
Mi 70 gyártóval tárgyalunk Ön helyett több mint 3500 termékről és megszerezzük a legjobb árakat, hogy 

Ön végre felesleges feszültségektől mentesen a tárgyalások és készletezések idő- és pénzfecsérlő gondja 

helyett- a valódi, gyógyszerész-szakmai kérdésekkel és munkatársaival foglalkozhasson! A legjobb 

kialkudott árnak és a visszatérítéseknek köszönhetően mindezt az elérhető legnagyobb profit mellett.

   VÉGE A KÉSZLETHIÁNYNAK!
A KulcsPatikák – az országban egyedülálló módon – a két legjelentősebb, országos lefedettségű 

nagykereskedővel: a Hungaropharma Zrt.-vel és a Phoenix Pharma Zrt.-vel áll szerződés viszonyban, 

akik az akciósan beállított termékek után egyedi fizetési feltételt és kiemelt havi utólagos visszatérítést 

nyújtanak partner patikáinknak. Ezenkívül jó kapcsolatot ápolunk a szakmai szervezetekkel is.

   VÉGRE KÖNNYŰ LESZ MOTIVÁLNI A KOLLÉGÁKAT!
A Kulcs Patikák motivációs rendszere anyagilag járul hozzá munkatársai teljesítményéhez és különböző 

belső aktivitásokkal növeljük az együvé tartozás örömét. Ezenkívül számos támogató, oktató anyag áll 

rendelkezésükre szakmai fejlődésükhöz, vagy mindennapi munkájukhoz. Mert kell egy jó csapat!

  EZENTÚL NEM KELL MEGELÉGEDNIE AZ AMATŐR MARKETING 
MEGOLDÁSOKKAL!
Nálunk professzionális minőségű, a vásárlók számára vonzó marketing és kommunikációs eszközök 

várják a velünk együttműködő patikákat. Folyamatosan számíthat a marketing világában szakértő 

csapatunkra. Individuális, személyre szabott megoldásaink vannak az ön patikája számára is.

   ITT ÖRÖKKÉ FÜGGETLEN ÉS ÖNÁLLÓ MARAD A PATIKÁJA.
Különlegességünk, hogy a velünk együttműködő 200 gyógyszertárnak külön egyénisége van. Mert az 

igazi erőnk a sokszínűségben rejlik. Nálunk a patikák gyártóktól és nagykereskedelmi cégektől 100%-ban 

függetlenek, Önállóan döntenek. Még abban is, mennyi időre szerződnek velünk az előnyökért. Egyedülálló 

az is, hogy a Kulcspatikák központot 100%-ban gyógyszerészek irányítják. Fontos számunkra a gyógyszerész 

értékek megtartása, 21. századi nívón. 

értékesítési vezető
TEL.: +36 20 233 3529
E-MAIL: szepesi.gyorgyi@kulcspatika.hu

Kérdései lettek? Kíváncsi a részletekre? 
Csak jelezzen és mi visszahívjuk!
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