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Vážení diamantoví, platinoví, zlatí, stříbrní, bronzoví ….nebo úplně 
noví (nehodící se škrtněte) zákazníci, věřím tomu, že jste v šoku 
nebo příjemně překvapeni změnami, které se v poslední době udály.  
Svět ovládl v posledních letech syndrom fúzí a s tím spojených 
změn vlastnických vztahů. Nejinak tomu je v oblasti veterinárně 
farmaceutického trhu. Některé firmy zanikly, jiné vytvořily silnější 
uskupení.

Změny nejsou většinou příliš populární. Člověk se musí vzdát toho, 
na co byl zvyklý, na úkor něčeho nového. K tomu potřebuje vyvinout 
mnohdy značné úsilí, navíc nikdo mu nezaručí, že to vůbec k něčemu 
bude. Totéž platí i pro postoj a vývoj firem. Změny si vynucují obrovské 
úsilí všech stran k přizpůsobení se novým podmínkám a záruky 
budoucího úspěchu jsou tak nejisté…

Jaká to ironie osudu, že právě léta si konkurující společnosti jako 
Cymedica a Pfizer nyní úzce spolupracují! Přiznám se, že tato 
zpočátku drastická změna (akvizice společností Pfizer a Wyeth) nebyla 
očekávána nikým z nás.
Jedním z důkazů této spolupráce je rozšíření portfolia produktů, které 
Vám nyní Cymedica nabízí i v rámci programu Cymedica Plus, jehož 
materiály nyní máte v rukách.

Vytváření programu, který vám nyní představujeme byla a je dřina, 
přesto jej připravujeme s nadšením, protože máme pocit, že tak 
by to mělo být, protože Vy, naši zákazníci si zasloužíte pozornost 
a péči, a protože Vaše postřehy a komentáře z praxe nám otvírají oči, 
poskytují pohled z jiného úhlu a díky Vám se můžeme stát když už ne 
Vašimi nejlepšími přáteli, tak alespoň dobrými obchodními partnery.

Ať už se na budoucnost díváte s nadšením nebo obavami, věřte, že 
svoje závazky vůči Vám plníme a i nadále si budeme lámat hlavy jak 
Vám, našim partnerům poskytnout kvalitní servis. Nabízíme Vám 
zázemí stabilní společnosti s jejím dlouholetým know how na našem 
trhu. 
Osobně si moc přeji, aby se nám všem společně dařilo.

MVDr. Tomáš Tink
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 Nabízíme podporu a pomoc našich obchodních 
reprezentantů, zákaznického servisu a odbornou technickou 
podporu našich spolupracovníků

 Nabízíme kvalitní webshop pro objednávky Produktů

Představujeme program Cymedica Plus

 Program Cymedica Plus je komplexní nabídka produktů, 
bonusů a služeb pro Vaši veterinární praxi

 Do Programu Cymedica Plus jsou zařazeny Produkty 
distribuované společností Cymedica a produkty 
společnosti Pfizer Animal Health distribuované 
prostřednictvím Cymedica 

 Díky Programu můžete získat zajímavé bonusy jejichž výši 
můžete sami ovlivnit a které reflektují typ Vaší praxe

 Program Cymedica Plus Vám umožňuje čerpat z široké 
nabídky odborných a neodborných služeb zařazených 
v Katalogu workshopů
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Vstupte do Programu 

 Do Programu vstoupí Účastník podpisem „Dohody o účasti 
v Programu Cymedica Plus“ pro rok 2011

 Vstupem do programu získává Účastník právo na Vstupní 
bonus

 Vstupní bonus je vypočtený z údajů odběru Produktů 
Účastníkem Programu na základě doporučených 
prodejních cen bez DPH za období od 1. října 2009 
do 30. září 2010

 Vstupní bonus není závislý na výši Množstevního bonusu

 Hladina Vstupního bonusu Účastníka je vyjádřena 
hodnotou přidělené Účastnické karty

 Vstupní Bonus může být vyplácen formou přímé slevy 
na faktuře. Tuto možnost nabízíme těm Účastníkům 
Programu, kteří nakupují prostřednictvím skupiny 
Cymedica (např. Cymedica CZ a.s.)
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plus

4

Nabízíme více…



cymedica

plus

Množstevní Bonus

 Množstevní Bonus je odměnou za plnění sjednaných 
obratů Produktů

 Produkty jsou zařazeny do skupin a pro každou skupinu 
je vytvořen odpovídající  Množstevní Bonus za výši 
celoročního nákupu

 Rozdělení Produktů do skupin Vám umožňuje získat Bonus 
s ohledem na typ právě Vaší praxe

 Množstevní Bonus je garantován po celý rok platnosti 
programu Cymedica Plus

 Celoroční sjednaný Množstevní Bonus je poměrově 
vyplácen již po prvním čtvrtletí (Období I.), za předpokladu 
splnění smluveného odběru v daném Období

Jako pomůcka pro určení obratu jednotlivých skupin Vám může 
posloužit stanovení Plánu pro jednotlivé produkty v každé skupině. 
Součtem jejich obratu pak získáte představu o procentu Množstevního 
bonusu.

produkt A                    produkt B                   produkt C 

suma obratu 

% Množstevního bonusu

+ + =
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Body

 Základní evidenční jednotkou za Bonus přidělený 
Účastníkovi Programu je Bod

 1 Bod = 1 Kč 

 V Bodech se účastníkovi Programu eviduje Množstevní 
i Vstupní Bonus

 Účastníkovi Programu mohou být Body vyplaceny 
na základě jeho písemné žádosti ve formě finančního 
bonusu na jeho bankovní účet nebo v hotovosti (u částek 
do 10 000 Kč)

 Účastník Programu si může zakoupit od společnosti 
Cymedica účast na workshopu dle aktuální nabídky 
a podmínek. K platbě za svoji účast může použít Body 
ve formě finančního bonusu

 Exspirace Bodů – Body může Účastník Programu čerpat 
v období 24 měsíců po zániku „Dohody“ platné pro rok 
2011. V praxi to znamená, že body lze čerpat do 30.11.2013

 V případě, že Účastník tyto své body do té doby 
nevyčerpá, bude mu automaticky vystaven a proplacen 
finanční bonus ve výši zůstatku jeho Bodů nebo budou 
Body po vzájemné domluvě převedeny do jiného 
programu
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Odborný a neodborný servis

 Každý Účastník Programu Cymedica Plus má možnost 
využít služeb speciálně koncipovaných pro veterinární 
praxe společenských a hospodářských zvířat

 Rozsah a druh služeb jsme sestavovali na základě Vašich 
podnětů a s ohledem na přínos pro Vaši praxi 

 Aktuální seznam nabízených odborných a neodborných 
služeb najdete v Katalogu workshopů 

 Svoji účast v některém z nabízených workshopů můžete 
uhradit prostřednictvím Bodů

 Katalog workshopů pravidelně aktualizujeme 
a doplňujeme na základě Vašich preferencí
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Základní podmínky programu Cymedica Plus

 Program vstupuje v platnost 1. prosince 2010 

 Účastník Programu může do Programu vstoupit na základě 
uzavření Dohody kdykoli během Roku 2011 s tím, že jeho 
účast v Programu začíná vždy k prvnímu dni příslušného 
následujícího Období

 Vstupem do Programu automaticky zaniká účast Účastníka 
v jiných obchodních programech společnosti Cymedica. 
Body, které Účastník získal z těchto programů mu zůstávají 
v platnosti a může je čerpat

 Nárok na Bonusy je aplikován pouze na nákupy Produktů, 
které jsou uskutečněny veterinářem přes oficiálního 
Distributora. Seznam Distributorů je součástí Dohody.

 Bonusy jsou vypočítány na základě Základních cen 
(tj. doporučených prodejních cen pro veterináře bez DPH 
platných od 1.12.2010 )

 Bonusy jsou aplikovány pouze na částky, které byly 
v daném Období vyfakturovány Distributorem 

cymedica

plus

 Vstupní a Množstevní Bonus nelze uplatnit na Produkty 
zakoupené v jiném komerčním programu společnosti 
Cymedica.

 Účastník Programu se zavazuje poskytnout společnosti 
Cymedica veškeré informace potřebné ke kalkulaci Bonusů. 
Jedná se zejména o odběry Produktů za příslušné Období
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…a proč?

Protože Vám nasloucháme
Protože plníme sliby
Protože neseme zodpovědnost

Proč vstoupit do Programu?

 Nabízíme širší portfólio produktů jednoduše 
a přehledně rozdělených do skupin dle typu 
veterinární praxe 

 Nabízíme jinak nepodmíněný Vstupní Bonus 

 Nabízíme jednoduché schéma bonusů na základě 
Vámi stanovených Plánů nákupů

 Nabízíme možnost volby formy výplaty bonusů – 
sleva na faktuře, finanční bonus, úhrada Vaší účasti 
na workshopu

 Nabízíme pomoc prostřednictvím našich obchodních 
reprezentantů při hledání nových příležitostí ve Vaší 
veterinární praxi

 Nabízíme možnost objednat Produkty prostřednictvím 
webshopu nebo přes naše Zákaznické centrum

 Nabízíme kvalitní logistický servis

 Nabízíme odborné technické poradenství a služby

Chceme by‘ t 

Vasimi partnery
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Skupiny Produktů

Skot standard
Aureomycin violet spray, Bimoxyl LA, Dinalgen 15%, Duphacycline 
300 LA, Duphafral Ade, Duphafral Multi, Duphalyte inj., Kloxerate Plus 
DC, Kloxerate Plus MC, Meflosyl, Milkolyte gel, Nisamox LC 

Prasata a brojleři
Aivlosin, Apsamix Colistina, řada Aureomix, AviBlue, AviPro IBD, 
Dinalgen Oral, Dinalgen 6%, Ecomectin inj., Ecomectin premix, 
Lincomix 110, řada Linco-Spectin, Meziprodukty medikovaných krmiv, 
Phenoxypen, Poulvac Bursine - 2, Poulvac IB Primer, Poulvac IBMM + 
ARK, řada Skaliomutin, Suvaxyn M. Hyo - Parasuis, Suvaxyn M. Hyo, 
Suvaxyn MH - One, Suvaxyn Parvo E

PET premium
Idexx spotřební materiál - Catalyst, Idexx spotřební materiál - DX, 
Idexx spotřební materiál - SNAP, Idexx spotřební materiál - VetLyte, 
Idexx spotřební materiál - VetSnap, Idexx spotřební materiál - VetStat, 
Idexx spotřební materiál - VetTest, Idexx spotřební materiál - VetLab, 
Idexx spotřební materiál - VetLyte, Idexx testy VML, Malaseb šampón, 
Zkumavky Sarstedt

PET vakcíny
Duramune Basic L, Duramune Basic LR, Duramune Dappi+LC inj.
sicc., Duramune Puppy DP+C, Duvaxyn EHV 1,4 inj., Equip F, Equip FT, 
Equip T, Očkovací průkaz mezinárodní pro kočky, Očkovací průkaz 
mezinárodní pro psy, Očkovací průkaz jednoduchý pro psy, PET 
Passport - mezinárodní průkaz

cymedica
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Skupina Ostatní: Suma Vašich nákupů Produktů z této skupiny z období 1.10.2009 – 30.9.2010 je započítána do obratu, který určuje výši Vašeho Vstupního Bonusu pro rok 
2011. Do obratu určujícího Vstupní bonus jsou kalkulovány i ty produkty, které byly v tomto období společností Cymedica prodávány a nyní nejsou součástí portfolia Cymedica. 
V roce 2011 je suma Vašich nákupů této skupiny počítána do obratu budoucího Vstupního Bonusu a na tyto produkty se nevztahuje Množstevní Bonus.

PET standard
Amix Equine Joint Care, Aureozásyp, Caniquantel Plus gel, Caniquantel 
Plus tbl., Ecomectin pasta, Equest gel, Equest Pramox gel, Melovem 
inj., Nisamox inj., Nolvasan Otic, Nolvasan spray, Nolvasan šampon, 
Quadrisol 100, Specific pro psy, Specific pro kočky

Ostatní 
Ampiclox LC, Antirobe, AviBlue, AviPro AE, AviPro IB H120, AviPro ND 
C 131, AviPro ND HB1, AviPro Plate, AviPro Reo, AviPro Salmonella vac. 
E, AviPro Salmonella vac. T, AviPro Thymovac, Banminth Katze pasta, 
Banminth pasta, Banminth Plus tbl., Cerenia, Cevac ND-IB-EDS K, Cevac 
SET K, Cidr, Cidr aplikátor, Clamoxyl L.A., Convenia, Coopers Spot On, 
Covexin 8, Dectomax, Depo-Promone, Dicural tablety, Dicural inj., 
Dinolytic, Draxxin, Excenel inj., Excenel RTu, Fevaxyn Pentofel, Gletvax 
6, Idexx - Hardware (Analyzátory), Leukocell 2, Lincocin Forte, Linco-
Spectin inj., Naxcel 200, Nutradyl, Orbenin DC, Orbenin Extra DC, 
Orbeseal, Pathozone, Peracef, Poulvac i-SE, Poulvac Marek CVI + HVT, 
Poulvac ND Hitchner B1, Poulvac Pabac IV, Poulvac TRT, Primucell FIP, 
ProMeris pro kočky, ProMeris Duo pro psy, Rimadyl Cattle, Rimadyl inj., 
Rimadyl Palatable, Rispoval 3, Rispoval IBR, Rispoval RS+PI3, Slentrol, 
Stronghold Spot-on, Synulox tbl., Synulox Bolus, Synulox LC, Synulox 
RTu, Terramycine LA, Tetra-delta, Torbugesic, Trocoxil, Vanguard Plus 5/L 
Eu, Vanguard Plus Puppy, Vanguard R, Zylexis
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Pro více informací se prosím obraťte na společnost Cymedica spol. s r.o.,  
Pod nádražím 853, 268 01  Hořovice, tel.: +420 311 706 211, fax: +420 311 706 200

zelená linka: +420 800 137 269, email: info@cymedica.cz 
IČO: 61 68 25 35 , DIČ: CZ61682535

www.cymedica.com


