
Cymedica CZ, a.s.

Oznámení o

ZMĚNĚ ZPŮSOBU DISTRIBUCE PŘÍPRAVKŮ 
společnosti Cymedica

V Hořovicích 12. srpna 2013

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi, informovat Vás o změně způsobu distribuce společnosti Cymedica a vysvětlit Vám důvody, které 
nás k tomuto rozhodnutí vedly.

Společnost Cymedica začíná distribuovat veterinární přípravky, které zastupuje exkluzivně na našem trhu pouze 
formou tzv. přímého prodeje, bez prostřednictví distribučních firem. K této změně dojde v průběhu srpna 2013.

Co nás k  tomuto rozhodnutí vedlo? Rychlé slučování výrobců a  globalizace distribuce veterinárních léčiv vede 
ke vzniku obřích nadnárodních firem, které hledají co nejefektivnější způsob obchodování v každé oblasti. Změny 
ve farmaceutickém průmyslu jdou velmi rychle souběžně se změnami, jako jsou internet, kvalita služeb spedičních 
firem, otevřenost trhu... a mnoha dalších faktorů. Tento krok je reakcí na tyto změny umožňující další rozvoj naší 
společnosti. Snažíme se poskytovat ty nejlepší služby jak Vám, veterinárním lékařům, tak našim partnerům, 
výrobcům veterinárních léčiv, se kterými máme uzavřené smlouvy. 

Cymedica tímto krokem mění své postavení na trhu veterinárních léků s cílem poskytnout Vám co nejkvalitnější 
servis, který od nás očekáváte. 

Co Vám to přináší? Cymedica chce i  nadále zůstat firmou blízkou veterinářům s  nabídkou kvalitních služeb, 
kvalitních produktů, technickým poradenstvím, semináři, workshopy... Navíc tento krok umožňuje naší kontrolu 
nad cenotvorbou přípravků a plněním Vaší objednávky. V  praxi to znamená, že produkty se k  Vám z  našeho 
centrálního skladu dostanou rychleji, budete mít dostupné zboží podle aktuální skladové zásoby bez nutnosti 
posílání přes další společnosti a  sklady. Dalším přínosem je přesná evidence Vašich obratů a  bonusů v  rámci 
našeho partnerského programu bez nutnosti zasílání podkladů z Vaší strany, možnost nabídnout Vám zajímavé 
marketingové akce... atd. 

Důsledkem této změny bude skutečnost, že naše exkluzivní zboží se bude nově nacházet, po vyprodání zásob 
u distributorů (cca. 3 týdny), jen ve skladu Cymedicy. 



Prosíme Vás o akceptování tohoto faktu, věříme, že si udržíme Vaši přízeň a našimi zákazníky zůstanete i nadále.

Objednávky produktů můžete realizovat prostřednictvím webshopu, anebo telefonicky/mailem přes náš 
zákaznický servis na kontaktech:
www.cymedica.cz/eshop 
telefon: 800 137 269
e-mail: objednavka@cymedica.cz

Pokud jste již nyní našimi přímými odběrateli je Vám systém objednávání a dodávek známý. V případě, že se 
díky této změně stanete naším novým partnerem, zajistíme Vaši registraci v našem systému.

V brzké době Vás navštíví náš obchodní zástupce, který Vám vysvětlí všechny změny osobně, nabídne Vám účast 
v partnerském programu a seznámí Vás se všemi výhodami, které můžete využívat.

V případě dotazů, anebo žádosti o registraci nového zákazníka, kontaktujte prosím náš zákaznický servis 
telefonicky.

Za Cymedica CZ, a.s.

MVDr. Jaroslav Slosiarik, 
obchodní ředitel

a Váš Cymedica Team 
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