


„Vivendum aliis, 

si vis tibi vivere “

„Трябва да 

живееш за 

другите, ако 

искаш да 

живееш за себе 

си“

сенекасенека

Съвременните икономически концепции придобили популярност 

през последните години се основават на обединяването на 

различни търговски субекти с цел насърчаване на нови бизнес 

стратегии, конкурентноспособност, изграждане на ефективни 

партньорства и развой на дейност. Особена актуалност и интерес 

представляват различните форми на обединения във време на 

криза, когато негативните ефекти върху търговските фирми са 

значителни и се налага да се търсят разнопосочни вариянти за 

изход от сложната среда.

Фирмите  все по- често обръщат поглед към 

бизнес обединения с доскорошните им 

конкуренти. 

сенекасенека



В сектор фармация през  последните години процесът на 

преструктуриране на аптечния пазар значително се разви в посока 

увеличаване на броя на аптеките на големите националните аптечни 

вериги и техния пазарен дял, за сметка на  самостоятелните аптеки и 

малките регионалните аптечни вериги.

Тези аптеки все по-трудно издържат на  натиска върху цените и изпитват 

сериозни финансови трудности да поддържат оптимална, актуална 

стокова номенклатура на конкурентни цени на дребно. Финансовите им 

показатели се влошават, а перспективите за развитие и разширяване 

стават все по-неблагоприятни. Основна причина за това е възможността на 

големите аптечни вериги, които притежават по- голям дял от пазара на 

дребно на лекарствени продукти, да договарят благоприятни - специални 

за тях  търговски условия директно с производителите и да реализират 

пазарни активности, за които получават значителни отстъпки. Тези условия 

им  позволяват  да поддържат ниски крайни цени на дребно. Освен това  

липсата на регулация и национална здравна стратегия,  дава възможност 

на  тези търговски вериги да откриват нови обекти в близост до  

самостоятелни аптеки, които работят по принципите на фармацевтичната самостоятелни аптеки, които работят по принципите на фармацевтичната 

грижа и не са протърговски ориентирани. По този начин техния натиск е: 

• чрез разкриване на нови търговски обекти!

• чрез поддържане на ниски цени на дребно!

Ето защо се налага консолидация на свободните 

аптеки и регионалните аптечни вериги, които искат 

да се развиват грижата към пацинта не на база 

цена , а на база консултация и ефективно лечение.



Настоящата концепция предлага едно решение, което е продукт на много усилия 

и продължителни проучвания на реалния пазар на дребно от страна на 

фармацевти с дългогодишен опит на пазара, на собственици на малки аптечни 

вериги и на специалистите на Стинг АД. 

Целта е при пълно запазване на юридическата самостоятелност на аптеките, да 

се ОБЕДИНЯТ  усилията  и чрез изграждането на търговско дружество (АД),  да се се ОБЕДИНЯТ  усилията  и чрез изграждането на търговско дружество (АД),  да се 

надгради търговията на дребно и да развие нов пазар с насоченост към 

пациентите и повишаване на компетентностите на фармацевтите - аптечен 

маркетинг. 



АД  е капиталово и е породено от 

необходимостта да се акумулират 

дейностите на самостоятелните 

ТД, да се постигне конкурентно ТД, да се постигне конкурентно 

предимство и да реализират 

ползи в услуга на пациентите.

АД е най- утвърдената и доказала се във времето правно-
организационна форма ...

Исторически е  възникнало през XVI век, първата нормативна 
уредба на АД е дадена във френския Търговски  кодекс. 



маркетингови 

дейности, 

имащи за цел:

подобряване 

ефективността на 

маректинговите 

дейности чрез 

повишаване 

способността и 

стимула 

учасниците  да 

действат 

проконкурентно 

и в полза на 

пациентите;

Предмет 

на дейност

разработване и 

прилагане на 

фармацевтичния 

пазар на 

маркетингови 

кампании и 

маркетингов 

микс, 

осигуряващи 

безотказно 

задоволяване 

потребностите на 

пациентите с 

продукти, с 

доказано 

качество;

общата цел на 

акционерите е  

повишаване 

компетентност

та на 

фармацевтите 

и подобряване 

качеството на 

добрата 

фармацевтична 

грижа в аптеки. 

на дейност



ЮЛ (ЕТ,КД,СД,ООД,ЕООД)

с предмет на дейност търговия 

на дребно с лекарствени 

Профил на 

акционерите

на дребно с лекарствени 

средства 

потенциал над 50000 лв.  

месечно, с визия за развитие, 

изполват маркетингови 

похвати

брой акционери - 374

брой аптеки - 502

национално покритие!национално покритие!
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Конкурентоспособност чрез  обединение на самостоятелни търговски единици, с 

цел постигане на равностойни търговски условия, изграждане на ефективни 

партньорства и развитие.

Маркетингов микс, насочен към подобряване визуализацията, използване на 

всички канали на ниво пътека за увеличаване на продажбите.

Насоченост към повишаване на професионалната компетентост на 

фармацевтите
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Всички национални  условия, които 

влияят благоприятно или не на 

конкурентоспособността на 

обединението, предопределят 

ПРОСПЕРИТЕТА и международната му 

конкурентноспособност .

Направен е анализ на външните 

фактори за повишаване на 

конкурентоспособността 

на обединението!

Методът  за оценка на равнището на 

влияние на външните фактори  е 

проучването на мненията на 

мениджърите и собствениците на  

самостоятелните  търговски 

дружества.



Анализът се извършва 

на основата на 

показателя за 

моментна 

конкурентноспособност 

на отделните търговски 

дружества.

Анализ на база пазарна 
- спрямо предходни 

Анализ на база пазарна 

сила – 22% MS според 

IMS

Сравненията се 

извършват спрямо:

- основният конкурент 

на дружествата -ТД;

- спрямо всичките или 

голяма част от          

конкурентите в 

бранша; 

- спрямо предходни 

периоди



Маркетинг, свързан с кауза!

Анализ на възможностите на обединението 

за повишаване на конкурентоспособността 

си.



Обединение на бизнес,

който си има доверие! 

Редица изследвания  извеждат потенциални ползи и евентуални 

рискове от работата на такива обединения , като сравняват тяхната 

ефективност с такива на други форми на бизнес формирования. 

Факт е обаче, че развитието на групи свързани фирми води до генериране на 

значителни предимства, по- важни от които са:

Надлюдава се подобрена бизнес среда. Снижаване на конкурентното 

напрежение, отстояване на адекватни конкурентноспособни позиции срещу 

външни фирми и икономики.

Спомага за създаването на стабилна и продуктивна икономическа среда.


