
Oznámenie o

ZMENE DISTRIBUČNÉHO MODELU
spoločnosti Cymedica

Vo Zvolene 12. augusta 2013

Vážená pani doktorka, Vážený pán doktor,

dovoľte mi informovať Vás o zmene spôsobu distribúcie spoločnosti Cymedica a vysvetliť Vám dôvody, ktoré 
nás k tomuto rozhodnutiu viedli.

Spoločnosť Cymedica začína distribuovať produkty, ktoré zastupuje, PRIAMO K VÁM, bez medzičlánku 
distribútorov. K tejto zmene dôjde v priebehu augusta 2013.

Čo nás k  tomuto rozhodnutiu viedlo? Rýchle zlučovanie výrobcov a  globalizácia  distribúcie veterinárnych 
liečiv vedie k  vzniku obrích nadnárodných firiem, ktoré hľadajú čo najefektívnejší spôsob obchodovania 
v každej krajine. Naša spoločnosť chce poskytovať tie najlepšie služby Vám, veterinárnym lekárom, ale aj našim 
partnerom, výrobcom veterinárnych liekov, s ktorými máme uzavreté zmluvy. Zmena distribúcie je tak pre nás 
jediná možná cesta a nie je namierená proti distribútorom. Vždy sme dodržiavali a ctili distribučný model. Vždy 
sme boli obojstranne serióznymi partnermi a vzájomne si pomáhali. Aktívne sme sponzorovali všetky  odborné, či 
spoločenské akcie (Vyhne – boli sme dlhoročným generálnym sponzorom, Medardove dni – vždy medzi hlavnými 
sponzormi...). 

Chceme ostať firmou blízkou veterinárom so zachovaním našich kvalitných služieb. 

Čo Vám táto zmena prinesie? Cymedica sa vždy snažila a naďalej bude snažiť ponúkať kvalitné služby, kvalitné 
produkty, technické poradenstvo, semináre, workshopy. 

Naviac tento krok umožňuje:

▶ našu kontrolu nad tokom tovaru k Vám - to znamená, že produkty sa k vám z nášho centrálneho skladu 
dostanú rýchlejšie, bez nutnosti posielať tovar cez prekladiská,  

▶ ďalší bonus - presná evidencia Vašich obratov,

▶  bonusy získavané pri objednávaní produktov z našej ponuky v rámci partnerského programu,  

▶  možnosť ponúknuť Vám zaujímavé marketingové akcie, atď. 

Systém objednávania a dodávok sme schopní zaistiť v rovnakej alebo lepšej kvalite ako ste mali možnosť doposiaľ. 

Cymedica Vám ponúka možnosť priameho objednania tovaru prostredníctvom nášho objednávkového systému.

Cymedica SK, spol. s r. o.



Vaše objednávky príjme Zákaznícky servis vo Zvolene denne od 7.00 do 18.00 hod. V takom prípade garantujeme 
doručenie objednaného tovaru nasledujúci pracovný deň, ak je tovar objednaný v piatok, deň doručenia je utorok.

Následkom tejto zmeny bude skutočnosť, že po dopredaní zásob nášho tovaru distribútormi (cca 3 týždne), bude 
náš exkluzívny tovar k dispozícii len v skladoch Cymedica. 

Prosíme Vás láskavo o akceptovanie tejto zmeny.

Veríme, že si udržíme Vašu priazeň a našimi zákazníkmi ostanete i naďalej.

Produkty si môžete objednať na týchto kontaktoch:
E-shop: www.cymedica.sk/eshop
E-mail: objednavky@cymedica.sk
Tel.: 045 54 000 40 (denne 7,00 – 18,00 hod.) alebo vstup prostredníctvom www.cymedica.com

Čoskoro Vás navštívi náš-Váš obchodný zástupca, ktorý Vám vysvetlí všetky zmeny osobne, ponúkne Vám účasť 
v zákazníckom Programe a zoznámi Vás so všetkými výhodami, ktoré môžete využívať.

     Za Cymedica SK

MVDr. Jaroslav Slosiarik, 
obchodný riaditeľ 

a všetci spolupracovníci Cymedicy

Cymedica SK, s.r.o. ▶ Družstevná 1415/8 ▶ 960 01 Zvolen  ▶ Tel.: +421 45 54 000 40 ▶ Fax: +421 45 54 000 41
▶ E-mail: info@cymedica.sk ▶ IČO: 36 03 17 80 ▶ IČ DPH: SK 20 20 06 81 27 ▶ www.cymedica.com

▶ Bankovné spojenie: UniCredit Bank Zvolen, č. ú.: 6612763006/1111


