
Re-branding Farmaciile DONA 
Ovidiu Wencz – Director General 

29 septembrie 2014 



Despre DONA 

• 1993 anul deschiderii primei farmacii 

• In top 3, dinamica, in plina expansiune, acoperire nationala 

• 1.800+ angajati 

• 20.000+ repere in stoc 

• CA 2013 615 mil RON   

• CA +23% ian-aug 2014 vs. ian-aug 2013 

• +30% MS ian-iul 2014 vs. ian-iul 2013 

• 1.600.000+ pacienti / trafic lunar 

 



Context actual retail farmaceutic 

• Vanzari piata totala -2.6% pe primele 7 luni (vs. aceeasi perioada 
2013) 

• In totalul nr de farmacii active in Romania, trendul este de crestere a 
nr farmaciilor de lant national sau local, ce se extind in detrimentul 
celor independente, prin achizitii punctuale sau prin preluarea unor 
lanturi mai mici, in functie de strategia de dezvoltare aplicabila 

• Scaderi importante de marja pe fondul competitivitatii crescute – 
Marja Comerciala Bruta a scazut de la cca 21% in 2011 la cca 16-17% 
in 2014 ! 



Strategia de dezvoltare DONA 

• 240 farmacii active din total 263 (23 suspendate sau in curs de deschidere) 

•  +33 farmacii 2014 vs. 2013 

• 300+ pana la final 2015, apoi consolidarea structurii la nivel national 

• Achizitii punctuale, pentru cresterea accesibilitatii in zonele insuficient 
acoperite 

• Plan de relocare a farmaciilor neprofitabile – dezvoltarea vadului comercial 
de farmacie si ajungerea pe b/even = 6-18 luni de la deschidere/relocare ! 

• Scaderea profitabilitatii in ultimii 2 ani este generata de investitiile mari 
asumate prin Planul de Dezvoltare 2011-2015 si de perioada necesara 
ajungerii la potentialul maxim pe urmatorii ani 

 

 



De ce se recurge la rebranding in general?  

• Crestere previzionata (eventual internationalizare) 

• Linii noi de business (Apple vs Apple computer) 

• Audienta noua  

• Pierderea relevantei 

• Fuziuni si achizitii 

• Probleme legale (generate de obicei de marci) 

• Peisajul competitional 

• Publicitate negativa 

 



De ce rebranding in cazul DONA? 

In medie companiile recurg la rebranding o data la 7 ani 

 Dona foloseste aceeasi identitate vizuala de mai bine de 20. 

 

• La 5-7ani (in functie de trafic, 
uzura, norma de amortizare) 
firmele luminoase si layout-ul 
trebuie schimbat => 15/20 
farmacii vechi  

• La acestea se adauga 25-30 
farmacii noi deschise anual 

 

 



De ce rebranding in cazul DONA? 

Totul pleaca de la pacient 

 

• Desi apropiata consumatorilor, familiara, imaginea este prafuita si 
nediferentiata 

• Dorinta de autodepasire, inclusa in ADN-ul firmei, nu se regaseste si la 
nivel vizual 

• Experienta de cumparare, excelenta prin prisma interactiunii cu 
farmacistii DONA, trebuia imbunatatita 

 



1992 - 2014 



Brief-ul 

• Diferentiere fata de competitie 

• Livrarea valorilor brandului si la nivel vizual: empatie, grija, 
profesionalism 

• Garantarea unei experiente de cumparare de cel mai inalt 
nivel 

• Integrarea de solutii “verzi” in ceea ce priveste consumul 
de resurse 



Participantii: 6, specializati in design de retail 



Proiectul castigator 



 





 



 



 



Proiectul castigator 









Ce am obtinut: 

• Ideea de spaţiu permisiv si accesibil, premieră în retailul farma în 
ceea ce priveşte dotările.  

• Materiale antiseptice (Tarkett) 

• O întreagă reţea de sisteme tehnice şi hard-ware: de la climatizare 
automată, pana la sisteme antivandalism.  

• Alinierea DONA la standardele SREN 2017 prin folosirea Hi-MACS 

• Mobilier din MDF, Hi-MACS şi sticlă ultraclară vopsită. Vitrine cu uşi 
glisante din sticlă securizată, cu acces controlat 



Ce am obtinut 

• Zona de consultaţie cu design integrat.  

• Principii verzi din punct de vedere al consumului de resurse în 
farmacie.  Corpuri de iluminat cu proiectoare realizate cu cea mai 
recentă tehnologie LED Philips, cu durata de viaţă de până la 50.000 
de ore, având un raport consum energetic versus conversie în flux 
luminos net superior oricărei tehnologii anterioare bazate pe ioduri 
metalice.  

• Scenografie de iluminare pe straturi, dozând distribuţia luminii in 
zonele de interactiune.  

 



Stadiul proiectului 

• 15 farmacii deja deschise in 13 orase 

• 25 pana la sfarsitul anului 

• Durata rebranding 4-5 ani, cadenta 40-50 farmacii existente + 25-30 
farmacii noi 

• 750.000 euro investitii; 12-15 milioane pana la final 

• Pe punct de lucru: 
• 30.000 euro pt locatiile existente, fara alte recompartimentari 

• 50.000 euro pt locatiile noi, amenajate de la “0” ca si farmacie 

 


