
Пазар 
Уште со отварањето на првата од ланецот 
аптеки во 2000 година, ЕУРО-ФАРМ наметна 
еден нов, свеж концепт на професионален однос 
и комуникација со своите пациенти. Новиот 
концепт значеше непосреден контакт „лице во 
лице“ помеѓу фармацевтот и пациентот, без 
физичка или било каква друга бариера помеѓу 
нив. Тоа овозможи полесна комуникација и 
целосно посветување на потребите на 
пациентот. Оваа искрена намера ја препознаа 
пациентите, па со нивна поддршка ЕУРО-ФАРМ 
стигна до бројката од 40 аптеки, на елитни 
локации низ целата земја, избрани по строго 
утврдени критериуми. Зад аптеките стои и 
веледрогеријата ЕУРО-ФАРМ, која успеа да се 
промовира и етаблира како една од најуспешните 

компании 
во секторот 
трговија на големо 
со фармацевтски производи во нашата држава. Во 
рамки на секојдневните активности остварена е 
соработка со сите реномирани домашни и 
светски фармацевтски компании кои се присутни 
на овдешниот фармацевтски пазар.  

ЕУРО-ФАРМ од 2006 година го има добиено 
ексклузивитетот за промет со препаратите на 
германска компанија Dr.Wolz за територијата на 
Македонија, Србија, Албанија и Косово. Истата 
година се воспоставува соработка на принцип на 
екслузивитет и за производите на Microlife – 
една од најдобрите светски компании за 
производство на апарати за мерење притисок, 
дигитални термометри и други дигитални мерни 
инструменти, како и на компанијата Alfa која 
произведува медицински потрошен материјал. 
Веледрогеријата ЕУРО-ФАРМ е екслузивен 
застапник и увозник и на други светски познати 
фармацевтски компании: NeoStrata (САД), 
Heliocare (Шпанија), Dr.Wolff (Германија), Riemser 
(Германија), TG-farm (Србија), Sofarma (Бугарија), 
Fysioline- Ice Power (Финска), Babyjoy (Германија), 
Steiner (Германија), Niva (Србија), Blistex (USA), 
Dentyl (UK). 

Достигнувања
Континуираното подобрување  во услугата, 
нудењето на cé поширок асортиман  на лекови, 
помошни лековити средства и производи за 
широка потрошувачка, како и вложувањето во 
сопствениот кадар се главни достигнувања на 
ЕУРО-ФАРМ. Бројот на аптеките континуирано 
расте со цел да биде што поблиску до 
пациентите, а стручните совети да се лесно и 
брзо достапни до оние на кои им се 
најпотребни. Секако, тука е и сопствениот 
административно-деловен простор, кој се 
протега на вкупна површина од 2500 м2 и 
сопствен возен парк. Компетентниот, едуциран и 
искусен професионален персонал е комплетно 
посветен на потребите на пациентите, нудејќи 
производи и услуги по највисоки стандарди и 

врвен квалитет. 
За задоволување и надминување на 

очекувањата и желбите  на купувачите, 
реализација на процесите и 

остварување на активности во 
согласност со актуелните 
законски и други барања, кои се 
поврзани со заштита на 
животната средина, во ЕУРО-
ФАРМ е воспоставен и се 
применува Интегриран 
систем за управување со 
квалитетот и заштита на 
животната средина, 
усогласен со барањата на 
стандардот ISO 9001:2008 и 

ISO 14001:2004. Во 2011 
година добиена е 

ресертификација на 
интегрираниот систем ISO 

9001:2008 и ISO 14001:2004.
Во 2007 година како резултат на 

растот на вкупно остварениот приход 
во проценти, компанијата ЕУРО-ФАРМ е 

рангирана на 83 место во листата на 200 
најуспешни фирми во Република Македонија, од 
страна на Еуро-бизнис Центар. Во 2010 година 
како резултат на вкупно остварениот приход во 
истата година компанијата ЕУРО-ФАРМ е 
рангирана на 186 местото во листата на 200 
најголеми и најуспешни компании во Р. 
Македонија, од страна на Еуро-бизнис Центар.
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искусен професионален персонал е комплетно 
посветен на потребите на пациентите, нудејќи 
производи и услуги по највисоки стандарди и 

За задоволување и надминување на 
очекувањата и желбите  на купувачите, 

реализација на процесите и 
остварување на активности во 

согласност со актуелните 
законски и други барања, кои се 
поврзани со заштита на 
животната средина, во ЕУРО-
ФАРМ е воспоставен и се 
применува Интегриран 
систем за управување со 
квалитетот и заштита на 
животната средина, 
усогласен со барањата на 
стандардот ISO 9001:2008 и 

ISO 14001:2004. Во 2011 
година добиена е 

ресертификација на 
интегрираниот систем ISO 

9001:2008 и ISO 14001:2004.

еден нов, свеж концепт на професионален однос 

концепт значеше непосреден контакт „лице во 

пациентите, па со нивна поддршка ЕУРО-ФАРМ трговија на големо 
со фармацевтски производи во нашата држава. Во 

Во 2007 година како резултат на 
растот на вкупно остварениот приход 

во проценти, компанијата ЕУРО-ФАРМ е 
рангирана на 83 место во листата на 200 

најуспешни фирми во Република Македонија, од 
страна на Еуро-бизнис Центар. Во 2010 година 
како резултат на вкупно остварениот приход во 

еден нов, свеж концепт на професионален однос 

пациентите, па со нивна поддршка ЕУРО-ФАРМ 

компании 
во секторот 
трговија на големо 

посветен на потребите на пациентите, нудејќи 
производи и услуги по највисоки стандарди и 

врвен квалитет. 
За задоволување и надминување на 

очекувањата и желбите  на купувачите, 
реализација на процесите и 

остварување на активности во 
согласност со актуелните 
законски и други барања, кои се 
поврзани со заштита на 
животната средина, во ЕУРО-

ISO 14001:2004. Во 2011 
година добиена е 

ресертификација на 
интегрираниот систем ISO 

9001:2008 и ISO 14001:2004.
Во 2007 година како резултат на 

растот на вкупно остварениот приход 
во проценти, компанијата ЕУРО-ФАРМ е 

рангирана на 83 место во листата на 200 
најуспешни фирми во Република Македонија, од 
страна на Еуро-бизнис Центар. Во 2010 година 
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Дали сте знаеле Дека...

еУРО-ФаРМ 

Еуро-Фарм е пионер кој го воведе новиот 
концепт кој значеше непосреден контакт „лице 
во лице“ помеѓу фармацевтот и пациентот, без 
физичка или било каква друга бариера помеѓу нив.

Во единаесетте години, колку што постои како 
компанија, ЕУРО-ФАРМ отвори 40 аптеки ширум 
Македонија.

ЕУРО-ФАРМ е спонзор на ракометната 
репрезентација на Македонија и поддржувач за 
големите успеси на европското првенство во 
Србија. 

Во аптеките на Еуро-Фарм може да се најде 
бесплатното стручно списание ”Семејно Здравје” 
во кое покрај стручните совети може да се 
изненадите со подарок, патување, вредносен 
ваучер или други вредни награди.

историјат
На 9 декември 2000 година во Скопје, беше 
отворена првата аптека Еурофарм и со тоа 
започна реализацијата на фармацевтскиот сон на 
Татјана Стерјева, спојувајќи го младешкиот 
ентузијазам и стручното знаење создадвајќи 
нешто во функција на пациентот, нешто 
поразлично, со светски квалитет, достапно на 
македонскиот пазар. Бројот на аптеки, зад кои 
стои веледрогеријата ЕУРО-ФАРМ, од месец во 
месец растеше, согласно високите стандарди во 
изборот на локациите, опремата, 
унифицираноста и препознатливоста, за да 
достигне бројка од 40 аптеки до почетокот на 
2012 година, во кои е застапен стандардниот 
квалитет за ЕУРО-ФАРМ. Од нив, 22 се во 
Скопје, 5 во Битола, две во Велес и по една во 
Струмица, Гевгелија, Кочани, Штип, Македонски 
Брод, Радовиш, Крушево, Кратово, Кавадарци, 
Куманово, Кичево. Кога сме веќе кај локациите, 
тие се грижливо бирани под стоги критериуми 
на ексклузивни локации, каде достапноста до 
клиентите е најдобра. 

Развојот одел етапно, во зависност од 
потребите и можностите, но најголемо 
проширување е остварено во 2010 година, кога 
се преземени 18 нови аптеки, притоа во ниеден 
момент не запоставувајќи го квалитетот на 
сметка на квантитетот и секаде задржувајќи ја 
препознатливата посветеност и стручност. Од 
своето основање од 2000 година до денес 
Веледрогеријата Еуро-Фарм заедно со аптеките 
бележи постојан развој и е препознатлив бренд 
како на домашниот така и на странскиот пазар. 
Како резултат на залагањата и професионалниот 
однос кон работата, во досегашниот период 
ЕУРО-ФАРМ успеа да се здобие со довербата на 
околу 500 аптеки во Македонија, што претставува 
80 отсто од вкупниот број регистрирани аптеки 
во нашата држава, а со останатите е остварена 
индиректна деловна соработка.

Производ
Во ЕУРО-ФАРМ Аптеките можат да се најдат 
производи на сите реномирани домашни и 
светски фармацевтски компании кои се присутни 
на овдешниот фармацевтски пазар: Алкалоид, Јака 
80, Реплекфарм, Lek, Krka, Pliva, Belupo, BosnaLijek, 

Pfizer, Sanofi Aventis, 
GlaxoSmithKline; Astra Zeneca; 
Novartis, Eli Lilly, Alcon, Bayer 
Shering, UPSA и др. 
Добавувачите како партнери, 
се избирани со оценување на 
нивната способност, во 
исполнувањето на барањата, 
во однос на производството 
на квалитетни фармацевтски 
производи  и заштитата на 
животната средина. Покрај 
одличната соработка со 
компаниите во државата, 
воспоставена е и се развива 
беспрекорна соработка со 
реномираните светски 
компании, кои во ЕУРО-
ФАРМ гледаат сигурен 
партнер. Политиката на 
компанијата од секогаш била 
да се понуди што поширок 
асортиман на лекови и 
помошни лековити средства, 
козметика и средства за нега, 
како и производи за широка 
потрошувачка за да можат 
клиентите на едно место да 
најдат сé што им е потребно.

Со цел да се продлабочи 
веќе воспоставената врска 
меѓу стручниот тим од 
ЕУРО-ФАРМ и своите 
пациенти од една страна, но 
и со лекарите и 

фармацевтите, од друга, во 
секоја аптека достапно е и списанието „Семејно 
здравје“, во кое покрај запознавањето со 
производите, читателите можат да се запознаат 
и со советите за превенција од болестите  и 
стекнување на нови, здрави животни  навики. 

неодамнешен развој
ЕУРО-ФАРМ секоја година на македонскиот 
фармацевтски пазар пласира нови врвни 
производи на познати светски производители, од 
лекови, преку висококвалитетни додатоци на 
исхрана, до козметички препарати и производи 
за нега на кожа, коса и тело,  декоративна 
козметика, препарати за нега на сите генерации. 

Развојот на ЕУРО-ФАРМ е континуиран, но 
особено е  изразен во последните неколку 
години. Со отварањето на три  нови аптеки во 
2011 година, се постигна комплетно покривање 
на несоодветно покриените места, во мапата на 
прецизно избрани локации. 

Во 2010 година, пак, остварена е најголемата 
експанзија на ЕУРО-ФАРМ, со преземањето на 
18 нови аптеки во повеќе градови низ 
Македонија. Исто така, во последните неколку 
години добиени се новите ексклузивитети на 
реномирани светски фармацевтски производи, 
како што се препаратите за брзо ослободување 
од болка Ice Power, бебешката линија на Baby joy, 
производите за нега за усни Blistex, средствата за 
орална хигиена Dentyl и уште многу други, преку 
кои што се гледа дека светски познатите 
компании во ЕУРО-ФАРМ гледаат 
високопрофесионален партнер за соработка. 

Промоција
ЕУРО-ФАРМ покрај грижата за задоволување на 
потребите на купувачите, води грижа и за повеќе 
аспекти од општественото живеење. Се врши 
постојана едукација и подигање на свеста на 
вработените за превентивното делување и 
постојаното подобрување на квалитетот и на 
заштитата на животната средина. ЕУРО-ФАРМ е 
општествено одговорна компанија, верен 
пријател на културата и спортот.  

Со оглед на фактот што често лансира 
производи од светски марки за првпат на 
македонскиот пазар, ЕУРО-ФАРМ води сметка и 
за планска едукација на потрошувачите, како 

посебно битен сегмент од промоцијата. Најдобар 
пример за тоа се печатените брошури за 
производите, кои купувачите бесплатно можат да 
ги зема и прочитаат, како и бесплатното 
списание „Семејно здравје“, кое почна да се 
издава во 2011 година, како уште еден начин да 
им се помогне на пациентите да го сочуваат или 
подобрат своето здравје, а со самото тоа и 
квалитетот на својот живот, бидејќи само 
здравите луѓе се среќни и задоволни луѓе. 

Во масовните медиуми ЕУРО-ФАРМ е 
постојано присутен, со стручни разговори во 
делови од ТВ-емисии, со промотивни и 
едукативни текстови во списанија, со цел на 
купувачите да им ги претстави новитетите и 
посебните понуди.

Вредност на трговската марка
Брендот ЕУРО-ФАРМ веќе повеќе од една 
деценија е препознатлив по своето мото „Ние 
постоиме за да се грижиме за вашето здравје“ 
означуваќи ја грижата за целото семејство. Во таа 
своја посветеност, персоналот на  ЕУРО-ФАРМ  
го претставува јадрото на организацијата,  а 
менаџментот својата визија и целите на 
организацијата  ги исполнува преку нивната 
компентентност, знаење и искуство. Една од 
основните цели на фармацевтската компанија 
ЕУРО-ФАРМ е востановување на препознатлив 
квалитет на производот и услугата,  преку 
реализирање на барањата и очекувањата на 
купувачите како од домашниот, така и од 
меѓународниот пазар.  
 
www.eurofarm.com.mk


