Пазар

Денес, Лек е член на компанијата Сандоз
којашто е број еден на пазарот на генеричка
фармација во Централна и Источна Европа и
втората најголема фармацевтска компанија
во светот, којашто е на една од трите
водечки позиции на клучните пазари (на пр.
во САД, Германија, Франција, Русија, итн.).
Денес, Сандоз ги нуди своите производи на
пациенти во повеќе од 120 земји низ целиот
свет.
Лек е првата генеричка фармацевтска
компанија во поранешна Источна Европа
којашто реагираше на американскиот пазар
со строги барања во врска со крајниот
производ. Таа е присутна на американскиот
пазар и успешно се натпреварува со останатите
глобални генерички компании. Спојувањето со
Сандоз значеше пораст во продажбата на
производите на Лек на новите пазари преку
глобалната продажна мрежа на Сандоз.

Достигнувања

Како дел од групацијата Сандоз, Лек стана еден
од столбовите на водечката глобална генеричка
компанија. Лек функционира како глобален
центар за развој на производи и технологии,
глобален центар за производство на состојки и
лекови, конкурентен центар за развој на
вертикално-интегрираните производи и како
компетентен центар на Сандоз за развој и
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производство на биофармацевтски производи.
Здравјето и безбедноста на вработените и
на другите коишто се засегнати со нивното
производство, како и безбедноста на околината,
се приоритети на работењето на Лек.

Историјат

„Лек – фабриката за лекови во Љубљана“ беше
официјално основана на 31 октомври 1946
година.
1960-ите години ги одбележа многу брзиот
развој на компанијата. Тогаш, Лек ја засили
својата врска со странските фармацевтски
компании, со намера да ги обезбеди најновите
производи на пазарот. Лиценцираната
соработка со западните иновативни
фармацевтски
компании му
овозможи на Лек да
заземе цврста
позиција на
домашниот пазар и
да го развие извозот
на пазарите во
Источна Европа.
Втората
половина од 1970ите години се
одбележи со
значајната определба
на Лек самостојно
да ги произведува
своите сопствени
состојки. Во тоа
време, Лек за прв
пат се појави на
пазарите на Западна
Европа и САД.
На крајот од
1980-ите години,
работењето на Лек
беше одбележано со
почетокот на
развојот и
производството на
клавуланската
киселина во Лендава,
важна состојка на
антибиотикот
Амоксиклав. Тој е сè
уште водечки
производ на
компанијата.
1990-ите години

беа одбележани со брзата
интернационализација на маркетиншката и
продажната мрежа во Централна, Источна
Европа и поранешна Југославија. Лек влезе во
новиот милениум со повеќе од 20 компании
насекаде низ светот. До 1991 година, Лек
беше присутен на македонскиот пазар како
застапник на Лек Љубљана. Во 2000 година
беше основано Лек Скопје како друштво со
ограничена одговорност и претставува
регионален центар за Македонија, Албанија и
Косово (Србија). 2002 година беше пресудна
година за Лек: во ноември стана дел од
бизнис клубот на Новартис. Во мај 2003
година, неколку национални брендови во
рамките на Новартис Генерикс го формираа
глобалниот бренд Сандоз, во којшто Лек денес
членува.
Развојот на Лек во Македонија продолжува
во рамките на групацијата Сандоз, во
согласност со улогата што ја има Лек во
глобалната организација.

Во 2004 година Лек направи судбоносен
чекор на патот кон фармацевтската иднина, на
патот на биофармацевтските производи. Се
отвори нов погон во Менгеш за производство
на биофармацевтски производи, прв од ваков
вид во Средна и Источна Европа.

Производ

Лек става голем акцент на планирањето на
модерни и достапни лекови за подобрување на
здравјето и квалитетот на животот на луѓето
насекаде низ светот, што го поставува Лек како
еден од клучните столбови за развој во
генеричката компанија Сандоз.
Во своите производи Лек се фокусира на
некои од водечките показатели на групи на
лекови: лекови против инфекција, лекови за
кардиоваскуларниот систем и лекови за
гастроинтестиналниот систем. Кон овие, исто
така, се додаваат и лековите за други дијагнози,
што зависат од побарувачката на одредени
пазари.
Водечката позиција меѓу производите во
2008 година ја имаше Амоксиклав (антибиотик
со широк спектар на дејство), глобален
производ, што се појавува на бројни пазари во
неколку продажни места и исто така се наоѓа на
една од водечките позиции во Сандоз. Исто
така, помеѓу водечките производи или брендови
се Корнам (за лекување на бенигна хиперплазија
на простатата), Кетонал (со аналгетско и

антиинфламаторно дејство) и Линекс (за
регулирање на физиолошкиот баланс).
Сандоз е првата генеричка компанија во
светот којашто успеа да добие дозвола за обука
за биоеквиваленти според централизираната
постапка за регистрирање на Европскиот
комитет, што се случи во април 2006 година.
Првиот биоеквивалент претставува
реструктуиран хормон на раст којшто е
регистриран во ЕУ, САД и Австралија, за
лекување на нарушувања кај хормонот за раст.
Вториот биоеквивалент е реструктуиран
еритропротеин којшто беше воведен на
пазарот во октомври 2007 година.

Скорешен развој

Повеќе од шест децении, Лек се стреми да го
одржува здравјето и да го подобрува
квалитетот на животот. Негова цел е да работи
за добросостојбата на пациентите, поширокото
општество и околината, партнерите,
вработените и сопствениците. Во Лек веруваат
во правото на здравје за сите луѓе. За да се
постигне тоа, тие го користат развојот и
производството на модерни, ефикасни и
квалитетни лекови коишто им овозможуваат на
голем број луѓе во светот да го подобрат
своето здравје и квалитетот на живот. Ова
немаше да биде возможно без вршење на
големи инвестиции.

Повеќето активности за помош, како
парична така и во форма на лекови, се наменети
за здравствени и хуманитарни цели, но не се
изоставени и културата, областа за
истражување и развој, образование и спорт.
Јавноста за којашто примарно е наменето
здравството на Лек, е онаа на којашто тоа
најмногу и е потребно здравјето: децата,
инвалидите и постарите лица.

Вредности на трговската
марка

Визијата и мисијата на Лек се силно изразени во
вредноста на брендот. Лек е почитуван како
иноватор, како партнер кому може да му се
верува и како компанија со првокласен талент и
тим. Компанијата постојано ја следи својата
репутација во очите на стручната јавност преку
многубројни истражувања, анализи и
прашалници што покажуваат висок степен на
задоволство. Работата на стручните лица на Лек
е од особена важност во оваа област, затоа
што тие придонесуваат за имиџот на
компанијата.
Кога станува збор за вредноста, фокусот е
насочен кон три главни компоненти: брзина и
едноставност, фокусирање на корисниците и

квалитет, проследено со доверба и меѓусебно
почитување.
Исто така, се мери и угледот на компанијата
кај вработените и Лек се стреми кон постојано
подобрување. Затоа, брендот има многу висока
репутација и кај вработените. Лек е докажан,
високо ценет и почитуван бренд на сите пазари
каде е присутен.
Лек, како компанија на Сандоз, има визија да
биде главниот давател на висококвалитетни,
достапни лекови коишто ќе обезбедат
долгорочен пристап до здравство за луѓето низ
целиот свет со тоа што ги надминува
традиционалните генерички производи и носи
иновативни технологии и системи за испорака
на пазарот, правејќи разлика во областа на
генеричката фармација. За да се биде на прво
место во индустријата, треба да се прикажат
извонредни резултати на пазарот, како и да им
се пренесе грижата и страста што ја имаат
нашите вработени за нивната работа на
корисниците, пациентите и заедницата.

www.lek.si
ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Lek член на компанијата
Sandoz
Во развојот на биоеквивалентите,
вработените во Лек се остручени во полето на
микробиологијата, биологијата, биохемијата,
хемијата, фармацијата и други природни науки и
нивното знаење дава клучен придонес за
развојот на овие лекови за глобалните пазари
на Сандоз.

Промоција

Како модерна и успешна фармацевтска
компанија, вклучена во локалната и глобалната
средина, Лек ги користи повеќето модерни
начини на комуникација. Преку нив, Лек сака да
биде разбрана неговата стратегија, неговата
визија и мисијата, како од страна вработените,
така и од надворешната јавност. Посебно
внимание се посветува на добрата комуникација
со вработените, затоа што тие се креаторите
на успехот на Лек. Заедно со Новартис, Лек го
дели високиот степен на општествена
одговорност, а со тоа и значително инвестира
во околината во којашто работи.

Колку сме глобално денес разновидни и
инклузивни?
- 48% од нашата работна сила се жени и
речиси 50% од нашите нови вработени се
жени
- 21% од нашите високи раководни лица се
жени и 55% од следбениците на високите
раководни лица се жени
- 75% од нашите вработени работат надвор
од САД и Германија, 20% од нашата работна
сила доаѓа од Источна Европа и речиси 30%
се вработени во Азија и Латинска Америка
со тренд на пораст
- Вработените од повеќе од 40 различни
земји учествуваа во нашите обуки за развој
- 37% од учесниците во корпоративните
програми за учење се жени
- Има лица од 50 различни националности
меѓу нашите високи раководни лица
- Просечниот работен стаж во компанијата
изнесува 8 години
- Просечната возраст на работната сила е
37 години
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