
Пазар 
ЕУРО АРМ е синоним за модерен, 

препознатлив, посветен, лојален, иновативен, 
општествено - одговорен бренд од 
фармацевтската индустрија во Република 
Македонија и регионот, којшто во изминативе 15 
години секојдневно се грижи за потребите и 
барањата на своите постојани, но и идни 
пациенти. За кои го разви, воспостави и 
применува концептот „лице во лице“, кој рушејќи 
ги физичките и комуникациски бариери, 
овозможува двонасочен, непосреден и доверлив 
контакт меѓу пациентот и неговиот фармацевт. 
Благодарение на довербата на пациентите, 
добрата развојна стратегија, иновативната визија 
и постојаното вложување ЕУРО АРМ 
континуирано се надградува и усовршува како 
сигурен, проверен и потврден бренд.

Неговиот развоен пат започнува на крајот на 
2000 година со отворањето на првата од 
ланецот на аптеки со исто име, за денес да се 
издвои како лидер во аптекарската дејност со 90 
модерни аптеки низ целата земја.

Проширувајќи го својот делокруг на работа 
во 2002 година се роди и веледрогеријата 
ЕУРО- АРМ, којашто за релативно кратко време 
со ексклузивни застапништва успеа да се 
промовира и етаблира како една од водечките и 
најуспешни компании во трговијата на големо со 
фармацевтски производи како во земјата, така и 
во регионот.

Успешната еурофарм приказна ја 
заокружуваат списанието „Семејно здравје“ и 
Еурофарм клуб семејството со 100 илјади 
корисници на Еурофарм клуб картичката. 

Достигнувања
Успешното прилагодување на современите 

пазарни предизвици, следењето на глобалните 
фармацевтски текови, прифаќањето на 
модерните организациски трендови, 
долгорочната политика на инвестирање, 
имплементирањето на потрошувачки 
ориентираната стратегија..., се темел на 
континуираниот развој, надградувањето и 
проширувањето на брендот ЕУРО АРМ, за што 
сведочат и уникатната бренд - политика, 
лојалните пациенти, задоволните соработници, 
постигнатите резултати и бројните награди и 
признанија.

Едно од нив е и рангирањето на 
ЕУРО АРМ на листата на топ 200 
најголеми и најуспешни компании во 
Република Македонија, врз основа на 
својата профитабилност, зголемена 
ликвидност, позиција на пазарот, 
внатрешна организација и други 
економски фактори.

Историјат
На 9 декември 2000 година во 

Скопје со отворањето на првата 
аптека се роди ЕУРО АРМ, којшто 
благодарение на полетниот 
ентузијазам, продуктивното 
визионерство, изградената стратегија, 
посветеноста, истрајноста и 
знаењето на Татјана Стерјева, магистер по 
човечки ресурси и дипломиран фармацевт, и 
нејзиниот тим од млад бренд се разви и 
утврди во еден од водечките столбови на 
аптекарската дејност во Република Македонија.

Во годините што следеа бројот на аптеки 
се зголемуваше правопропорционално со 
бројот на задоволни пациенти, кои успеаја да 
го препознаат светскиот квалитет на 
македонскиот пазар.

Развојот на брендот се одвиваше етапно, 
согласно тековите и трендовите во 
фармацевтската индустрија, потребите и 
барањата на пациентите, но и можностите и 
плановите на компанијата за континуиран и 
долгорочен раст и напредок. Оттука, 
зголемувањето на еурофарм аптекарското 
семејство бележи 3 значајни години на 
проширување и тоа, 2010, 2014 и последното и 
најголемо проширување во 2015 година, 
коишто ја продолжуваат традицијата што се 
градела во изминатите 15 години. Денес, 
посветениот и високо квалификуван кадар 
следејќи ги високите стандарди за квалитет, 
навремена услуга и лесна достапност 
овозможува на територијата на целата земја да 
работат 90 аптеки со потписот на овој бренд. 

Паралелно со успесите на брендот во 
аптекарската дејност се развиваше, растеше и 
надградуваше истоимената веледрогерија, којашто 
постепено и посветено градеше професионални 
односи и партнерства со реномирани светски и 
домашни, фармацевтски и козметички брендови. 

Тоа доведе до соработки коишто резултираат со 
над 20 ексклузивни застапништва за територијата 
на Република Македонија и балканскиот регион и 
опслужување на речиси половина од 
регистрираните аптеки во земјава.

Производ
Делувајќи како синергија на квалитет и 

традиција, ЕУРО АРМ е препознатлив бренд во 
чијшто мозаик се поврзуваат 90 модерни аптеки, 
реномирана веледрогерија, списанието „Семејно 
здравје“, Еурофарм клуб картичката, бројно клуб 
семејство на лојални корисници, професионален 
кадар и мноштво задоволни пациенти и 
соработници.

Аптеките со предзнак ЕУРО АРМ се 
концептирани и работат во интерес на своите 
постојани, но и идни пациенти, на атрактивни 
локации низ градовите, но и на лесно достапни 
места во руралните средини низ целата земја. На 
нивните полици се наоѓа широка палета на 
производи од домашни и странски фармацевтски 
компании коишто ги задоволуваат сечии потреби 
и барања.  
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ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Е О А  

ЕУРО АРМ е лидер во аптекарската дејност во 
Република Македонија со 90 модерни аптеки 
ширум целата земја.

Веледрогеријата ЕУРО- АРМ е ексклузивен 
застапник и увозник на над 20 реномирани 
светски фармацевтски брендови и компании.

На листата на топ 200 најголеми и најуспешни 
компании во Република Македонија рангиран е и 
брендот ЕУРО АРМ.

Секој примерок на списанието за здравје, убавина 
и култура на живеење „Семејно здравје“ е 
бесплатен.

ЕУРО АРМ е првиот ланец на аптеки во земјава 
којшто ја воведе програмата за лојалност преку 
Еурофарм клуб картичката. 

Еурофарм клуб семејството брои 100 илјади 
задоволни лојални корисници.

Како општествено-одговорен бренд ЕУРО АРМ 
е долгогодишен спонзор и партнер на 
македонската ракометна репрезентација и 
покровител на бројни научни, културни и 
спортски манифестации и настани.

Мото: „Ние постоиме за да се грижиме за 
Вашето здравје“..

Имајќи ги предвид актуелните трендови и 
текови, ЕУРО АРМ е посветен секоја година на 
македонскиот фармацевтски пазар да пласира 
нови и квалитетни производи, но и да ги 
надградува постојните производни линии со 
новитетите на реномираните светски 
производители на лекови, додатоци во исхраната, 
козметички препарати, декоративна козметика и 
друго. Оттука, денес веледрогеријата 
ЕУРО- АРМ е ексклузивен застапник на над 20 
докажани фармацевтски брендови.

Како проверен партнер во аптекарската 
дејност, ЕУРО АРМ секојдневно им излегува 
во пресрет на своите лојални пациенти 
за кои ја воведе Еурофарм клуб 
картичката, чиишто промоции, 
попусти и дополнителни 
поволности за 4 години ги 
користат 100 илјади 
членови на Еурофарм 
клуб семејството.

За на крај, на 
развојниот пат на 
брендот во 2011 
година да биде 
забележано 
излегувањето на 
првиот број на 
списанието „Семејно 
здравје“, кое како 
двомесечник, од 
информативно - 
едукативен карактер, за 
здравје, убавина и 
култура на живеење, 
обработува актуелни и 
интересни теми за 
превенција, едукација и 
создавање на здрави животни 
навики.

Неодамнешен развој
Воден од стремежот да остави белег на 

фармацевтската индустрија во Република 
Македонија, ЕУРО АРМ е бренд, којшто следејќи 
ја својата визија, развојна стратегија, потребите 
на пациентите, барањата на соработниците и 
моменталните текови на пазарот, континуирано 
инвестира во модернизација и унапредување на 
своите капацитети, имплементирање на нови 
професионални, безбедносни и стандарди за 
квалитет, едукација на професионалниот кадар и 
промоција и приближување на светските 
новитети и практики на пазарот во земјава и 
регионот.

Развојот на ЕУРО АРМ е рамномерен, како 
во аптекарската дејност, така и во трговијата на 

големо со фармацевтски и козметички производи, 
но и во сите останати сегменти на опстојување, 
промоција и надградување на самиот бренд.

Оттука, во последното проширување во 2015 
година, еурофарм аптекарското семејство се 
збогати со 19 нови аптеки на територијата низ 
целата земја, коишто го добија знакот за квалитет 
и препознатливост. За денес, истите заедно со 
останатите 71 аптека да градат мрежа од 90 
ЕУРО АРМ аптеки, во градските и руралните 
средини, од кои 54 во Скопје, 13 во Битола, 4 во 

Велес, по 2 во Гостивар, Кавадарци и Струга, и по 
една во Богданци, Гевгелија, Демир Хисар, Кичево, 
Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, 
Куманово, Македонски Брод, Радовиш, Струмица 
и тип.

Додека во истиот период, веледрогеријата 
ЕУРО- АРМ склучи договор за дистрибуција и 
маркетинг со реномираниот швајцарски 
производител Roche за територијата на 
Република Македонија.

Посветеноста, истрајноста, иновативноста и 
лојаноста на брендот продолжуваат секојдневно 
да ги материјализираат мисијата, целите и 
визијата на истиот. 

Промоција
Грижата за животната средина, квалитетот на 

живот, образованието, културните и спортски 
достигнувања го издвојува ЕУРО АРМ како 
општествено - одговорен бренд, којшто покрај за 
своите цели и барањата на пациентите и 
соработниците работи и на промоција на 
позитивни вредности во општеството. 

Соработувајќи со Црвениот крст на 
Република Македонија на различни проекти и 
акции брендот ја истакнува својата хумана 
димензија, ставајќи ги во преден план потребите 
на заедницата, на што се надоврзуваат и бројни 
проекти со јавните здравствени установи, како и 
мноштвото кампањи со различни невладини 
организации, меѓу кои Борка и Мовембар 
Македонија, коишто се залагаат за превенција и 
градење на здрави животни навики. Како верен 
пријател на културата и спортот, ЕУРО АРМ е 
долгогодишен спонзор на македонската 
ракометна репрезентација и покровител и 
неизбежен партнер на многу манифестации и 
настани, меѓу кои и Скопскиот маратон.

Покрај преку активностите од општествено 
значаен карактер, промоцијата на брендот се 
одвива и преку различни традиционални и 

модерни облици на маркетинг и рекламирање 
во масовните медиуми, како и преку активни 
учества на бројни конгреси, семинари и саеми 
од фармацевтската дејност, како во земјава, 
така и надвор од неа. Притоа ЕУРО АРМ 
следејќи ги современите комуникациски 
трендови, особено внимание посветува на 
он-лајн застапеноста на своето работење, 
своите производи, услуги и активности, со 
посебен акцент на социјалните мрежи.

Сепак, најдобрата реклама за брендот 
доаѓа од позитивните искуства на неговите 
задоволни пациенти.

Вредност на трговската 
марка

Работејќи 15 години под мотото „Ние 
постоиме за да се грижиме за Вашето здравје“ 
ЕУРО АРМ како посветен, одговорен и 
сигурен бренд е насочен кон грижата за 
целото семејство. Притоа создавајќи приказна 
за општествено - одговорна компанија, 
којашто преку постојано вложување, развој и 
квалитетни услуги, почитувајќи ја традицијата 
гради нови вредности како проверен и 
доверлив партнер на своите пациенти. 
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дејност, ЕУРО АРМ секојдневно им излегува 
во пресрет на своите лојални пациенти 
за кои ја воведе Еурофарм клуб 
картичката, чиишто промоции, 
попусти и дополнителни 
поволности за 4 години ги 

создавање на здрави животни 

Неодамнешен развој


