NARZĘDZIA
PHOENIX Pharma Polska otwiera centrum logistyczne w ramach projektu
CEE Bridge

Logistyka
farmacji
w pigułce

N

a początku marca 2016
roku PHOENIX Pharma
Polska celebrował w Ołtarzewie otwarcie nowoczesnego magazynu w ramach nowego projektu
CEE Bridge. CEE Bridge to międzynarodowe rozwiązanie logistyczne
na rynku ochrony zdrowia w Europie Środkowej i Wschodniej, wdrażane pod szyldem marki All-In-One.
Projekt łączy producentów farmaceutycznych z hurtowniami i grupami klientów, oferując składowanie
leków oraz transport z centrów logistycznych za pośrednictwem regionalnych sieci dystrybucji. Pierwszy
magazyn CEE Bridge otwarto w Pradze we wrześniu 2015 roku.
PHOENIX w Ołtarzewie to
nowoczesne centrum dystrybucji
z 12 000 miejsc paletowych, które
spełnia rygorystyczne standardy
i jest przygotowane do realizacji
najbardziej złożonych projektów
logistycznych. Klient może liczyć
na wsparcie doświadczonego
zespołu specjalistów z zakresu
logistyki, analityki biznesowej,
farmacji, a także kwestii związanych z rejestracją, marketingiem
i sprzedażą produktów. Dzięki
27-letniemu doświadczeniu na
rynku farmaceutycznym, PHOENIX
Pharma Polska jest specjalistą,
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który doskonale rozumie potrzeby
klienta i jest mu w stanie zaoferować najlepsze rozwiązania. Więcej
informacji na temat PHOENIX
Pharma Polska można znaleźć na
stronie www.pharma.com.pl
– Otwarcie drugiego magazynu
w centrum logistycznym CEE Bridge
to kolejny kamień milowy w kształtowaniu międzynarodowych

niezależnie od miejsca, w którym
działamy – mówi dyrektor Pharma Services Thomas Ehmann.
PHOENIX Pharma Polska aktywnie
uczestniczy w globalnej polityce
grupy i wdraża międzynarodową
koncepcję firmy w mikroskali na
rynku lokalnym.
Grupa PHOENIX świadczy
usługi, które wykraczają poza
klasyczną logistykę i dystrybucję,
koncentrując się na budowie efektywnego i opłacalnego modelu
biznesowego. PHOENIX to nie
tylko dostawca usług dla klientów,
ale i rzetelny partner w interesach.
Oferuje całościowy, kompleksowy i zintegrowany pakiet usług,
co zwalnia klienta z konieczności
zarządzania wieloma rozproszo-
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Fot. Izabela Kubisiak, Dyrektor Zarządzająca PHOENIX Polska oraz
Thomas Ehmann, Dyrektor Pharma Services, podczas uroczystego
przecięcia wstęgi
rozwiązań logistycznych dla rynku
ochrony zdrowia, co doskonale wpisuje się w naszą wizję świadczenia
najlepszych zintegrowanych usług,

nymi sektorami przedsiębiorstwa
i pozwala skupić się na podstawowej działalności. W ramach tego
nowoczesnego modelu, PHOENIX
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odpowiada za budowanie strategii klienta i jego pozycji na rynku.
Nowa skoncentrowana na kliencie marka o nazwie All-in -One
stanowi wysoko specjalistyczne
narzędzie efektywnego zarządzania we wszystkich sektorach
przedsiębiorstwa, zarówno w logistyce, dystrybucji i marketingu, jak
i w kwestiach dotyczących prawa
farmaceutycznego. All-in-One
obejmuje odpowiednie usługi
logistyczne w sektorze ochrony zdrowia i badań klinicznych,
zaawansowane rozwiązania
technologiczne z zakresu analityki
biznesowej, wielopoziomowe
wsparcie sprzedaży, usługi adresowane do pacjentów, a także
wiele innych niestandardowych
rozwiązań stworzonych z myślą
o potrzebach klientów, a wszystko
to w oparciu o partnerski model
biznesowy, w którym sukces klienta oznacza również sukces grupy
PHOENIX. Mamy do czynienia ze
strategią przejrzystą i rzetelną.
Dzięki nowej usłudze All-in-One,
PHOENIX Pharma Polska ma
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nadzieję umocnić swoją pozycję
w sektorze zintegrowanych usług
logistycznych. Więcej informacji
na temat koncepcji All-in-One
można znaleźć na stronie www.
phoenix-all-in-one.eu.

GRUPA PHOENIX
Grupa PHOENIX z Mannheim to lider europejskiego rynku
farmaceutycznego. Dzięki obecności w 25 krajach obejmuje
swoim zasięgiem całą Europę i zatrudnia 29 000 pracowników,
wydatnie przyczyniając się do świadczenia kompleksowych
usług w zakresie ochrony zdrowia.
Grupa PHOENIX stanowi ogniwo łączące producenta z pacjentem. Z gamy usług korzystają zarówno producenci leków,
apteki, lekarze, szpitale, jak i fundusze ubezpieczeń zdrowotnych i pacjenci w całej Europie. W zakresie sprzedaży hurtowej, PHOENIX prowadzi 153 centra dystrybucji w 25 krajach.
Pharma Services świadczy usługi na całej długości łańcucha
dostaw w przemyśle farmaceutycznym. Grupa PHOENIX już
dziś prowadzi również ponad 1700 własnych aptek w 12 europejskich krajach, dzięki czemu posiada pogłębioną wiedzę
o przemyśle farmaceutycznym.

Grupa PHOENIX to cieszący
się światową renomą dostawca
zintegrowanych usług w sektorze
ochrony zdrowia. Grupa znajduje
się w gronie pięciu największych
na świecie korporacji świadczących kompleksowe usługi na rynku
ochrony zdrowia i zajmuje niekwestionowaną pozycję lidera na
europejskim rynku handlu detalicznego i hurtowego, a także na rynku
farmaceutycznym. Grupa działa
w 25 krajach, zajmując dominującą pozycję w Europie Północnej,
Środkowej i Południowo-Zachodniej. Sukces grupy PHOENIX opiera
się na stabilnym i konsekwentnym wdrażaniu wizji firmy jako
najlepszego usługodawcy na rynku
ochrony zdrowia wszędzie tam,
gdzie prowadzi swoją działalność.
Funkcjonując na wielu rynkach,
grupa elastycznie dostosowuje się
do potrzeb klientów.
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