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Este “Fabricat în România” un atu la raft? 

 



Câţi dintre dumneavoastră aţi răspuns 
Algocalmin*? 

 

* Produs eliberat pe bază de prescripţie medicală, începând din 2011 



Câţi dintre dumneavoastră aţi răspuns 
Antinevralgic? 

 



Câţi dintre dumneavoastră aţi auzit de: 
 

Dicarbocalm 
sau 

Gerovital H3*, soluția terapeutică anti-
îmbătrânire inventată de Ana Aslan? 

 
 

* Produse eliberate pe bază de prescripţie medicală 



Branduri de medicamente tradiţionale de succes, 
fabricate în România 

Algocalmin, votat de consumatorii români, 9 ani consecutiv, ca 
fiind  “Cea mai de încredere marcă de analgezice din România” 

 



ZENTIVA: O companie farmaceutică puternică  
la nivel european și internațional 

o A treia mare companie de medicamente generice 
din Europa, cu cel mai rapid ritm de creștere 

 

 

o Soluții terapeutice pentru peste 1 miliard de 
pacienți, în peste 50 de piețe din Europa, Africa și 
Orientul Mijlociu 

 

 

o Unul dintre cei mai mari producători de 
medicamente la prețuri accesibile 

 

Peste 1 miliard de 

pacienţi 

De pieţe în Europa,  

Africa şi  

Orientul Mijlociu 

50 



 
ZENTIVA ROMÂNIA: Pe scurt 

 

• Parte a Grupului Sanofi începând din 2009 

• Zentiva este brandul de medicamente generice al Sanofi, 
în România și în Europa 

• Pilon important pentru Grupul Sanofi România 



 
LEADERSHIP 

 

 

o Cel mai mare producător de 
medicamente din România,                                                        
din punct de vedere al volumelor 

o Peste 50 de ani de                                                                        
activitate și leadership                                                                                   
pe piața locală 

 o Liderul în volume al pieţei de produse 
generice pe bază de prescripţie medicală, 
cu o cotă de piață de 15,9% (IMS MAT OCT 
2014) – cu peste 37 de milioane de unități 
comerciale vândute în România 



Portofoliu important de produse 



Fabrica de medicamente Zentiva din București 

din genericele comercializate pe 
piața locală sunt fabricate în 
site-ul de producție din 
Bucuresti, din Theodor Pallady 

83% 

2014 2015 

milioane counting units  
(tablete, capsule, fiole) 
vor fi fabricate în Bucureşti 

625 



 

o Medicamente româneşti  sunt fabricate local încă din anii ‘60 

o Imediat după Revoluţie, românii au fost copleşiţi de diversitatea de 
produse şi de accesul la produse de import 

o 1990 – 2000 – multe produse româneşti au dispărut de pe piaţă, în 
favoarea brandurilor străine; au rezistat doar acelea care au ştiut să 
păstreze încrederea românilor. 

o Anii 2000 – reîntoarcere la tradiţie; reactivarea sentimentului de 
mândrie naţională. 

o Azi, “fabricat în România” poate fi un atu la raft, iar trendul este 
ascendent. 

o În industria farmaceutică, tradiţia constituie pentru pacient o 
garanţie a calităţii şi siguranţei soluțiilor terapeutice. 

 

 

Fabricat în România –  
avantaj sau dezavantaj? 



Cum au câştigat brandurile tradiţionale 
Zentiva proba timpului? 

 



Eficacitate şi 
siguranţă 

Preţuri 
accesibile 

Investiţii 
continue 

Eforturi de 
comunicare şi 

promovare 

Elemente cheie pentru succes 



 

o Produse care şi-au dovedit eficacitatea de-a lungul timpului 

 

o Au răspuns nevoilor pacienţilor prin calitate, siguranţă şi beneficiu 
terapeutic 

 

o Au câştigat atât încrederea profesioniştilor în sănătate, cât şi a 
pacienţilor, şi au păstrat-o timp de peste 30, 40, 50 de ani 

 

o Produse care contribuie la îmbunătăţirea vieţii românilor 

 

 

 

 

Eficacitate şi siguranţă 



• Cuvantul cheie definitoriu pentru Zentiva - 
ACCESIBILITATEA. Misiunea noastră este să 
facilităm accesul cât mai multor pacienţi români 
la tratamente atât moderne, cât şi accesibile. 
 

Genericele joacă un rol foarte 
important pentru pacienții din 
România 
 asigură acces la tratament 

pentru un număr mare de 
pacienți  

 contribuie la reducerea 
poverii financiare asupra 
bugetului public de 
sănătate 

 favorizează accesul la 
inovație. 

Accesibilitate 



o Eforturi consistente pentru a ţine pasul cu vremurile moderne; susţinere 
puternică din partea Grupului Sanofi 

 

o Investiţii  în UNITATEA DE PRODUCŢIE ŞI TEHNOLOGIE 

• Procese de fabricaţie permanent îmbunătăţite 

• Perioada 2009-2013 – 14,3 milioane de euro în liniile de producţie şi 
tehnologii moderne, unice pe piaţa  locală 

• 2013-2016 – peste 7 milioane de euro planificate 

 

o Investiţii în CERCETARE şi PROMOVARE 

• Care sunt nevoile consumatorilor? Ce îşi doresc? Care este percepţia 
faţă de brandurile noastre? 

• Eforturi continue pentru a promova mesajele produsului prin 
intermediul celor mai relevante canale de comunicare, respectând 
totodată restricțiile legale în cazul medicamentelor eliberate pe bază 
de prescripție medicală 

 

 

 

 

 

 

Investiţii continue 

o Investiţii în PROGRAME EDUCAŢIONALE ŞI DE PREVENŢIE 
o Investiţii în EVENIMENTE ŞTIINŢIFICE dedicate comunităţii medicale 



 

o Eforturi susținute pentru a ține pasul cu nevoile pacienților și pentru a păstra 
încrederea comunității medicale 

• Prezența în mediul online -> multichannel approach 

 

o Riscul de a fi percepute drept produse învechite → investiții în modernizarea imaginii 

• Ambalaje noi 

• Campanii fresh de comunicare 

• Canale neconvenționale de comunicare 

 

o Respectarea personalităţii brandurilor şi a valorilor 

o Pe lângă calitate, siguranță, eficiență, autenticitate, accesibilitate, tradiție, în 
timp s-au adăugat valori precum modernitate, inovație, flexibilitate 

 

o Eforturi de a cuceri şi publicul tânăr, activ 

 

 

 

 

Promovare relevantă, în ton cu vremurile 



www.dicarbocalm.ro  

Algocalmin. Mr. Algocalmin. 

http://www.dicarbocalm.ro/


Zentiva România 
Producător român ce își continuă povestea   


