Kompleksowe zaopatrzenie receptury aptecznej

Dlaczego MY?
1. Bogata oferta surowców recepturowych
wielu producentów
2. Szybki czas realizacji zamówienia
3. Atrakcyjne warunki współpracy
4. Kompleksowa obsługa apteki efektem
dwudziestu pięciu lat doświadczenia
w polskich aptekach ogólnodostępnych

Nasze atuty

5. Dynamiczny rozwój
6. Otwarcie na potrzeby apteki

Zapraszamy do współpracy!

Kompleksowe zaopatrzenie receptury aptecznej

1. Bogata oferta surowców recepturowych wielu producentów
Łączymy w ofercie produkty pochodzące od największych producentów i dystrybutorów
w Polsce (Fagron – Pharma Cosme c, Amara, Galfarm), dzięki czemu możemy zaoferować
Państwu pełną gamę surowców recepturowych w szerokim spektrum wielkości opakowań
i różnych dostępnych na rynku wariantach (np. surowce mikronizowane).
Korzystamy z wielu źródeł dostaw, co pozwala niwelować chwilowe braki surowców
u producentów.
Oferujemy leki gotowe mogące być składnikami leków recepturowych refundowanych,
opakowania, utensylia, materiały eksploatacyjne do receptury.

2. Szybki czas realizacji zamówienia
Dostawy w ciągu kilkudziesięciu minut – kilku godzin (woj. łódzkie, kujawsko-pomorskie,
mazowieckie).
Dostawy z dnia na dzień – pozostałe województwa (zamówienie złożone do godz. 12:00
zostanie dostarczone w następnym dniu roboczym).

3. Atrakcyjne warunki współpracy
Termin płatności 30 dni.
Elastyczny limit kredytowy, dostosowany do potrzeb apteki.
Minimum logistyczne 300 zł ne o.
Korzystne ceny surowców recepturowych, zapewniające opłacalną marżę dla apteki.
Premie handlowe za realizację celów.

Oferta

Premia handlowa za terminową płatność, rozliczana miesięcznie:
Poziom obrotu
Termin
Termin
miesięcznie
płatności
płatności
netto*
30 dni
14 dni
do 5.000 zł
20%
20,5%
5.000 – 10.000 zł
20%
21%
10.000 – 30.000 zł
21%
22%
30.000 – 50.000 zł
22%
23%
powyżej 50.000 zł
23%
24%

Termin
płatności
3 dni robocze
21%
22%
23%
24%
25%

*Dotyczy łącznie aptek na tym samym NIP-e lub różnych NIP-ach powiązanych własnościowo.

Elastyczny sposób rozliczania premii - kompensata ze zobowiązaniami, nagrody rzeczowe
(wyposażenie receptury).

4. Kompleksowa obsługa apteki efektem 25 lat doświadczenia na rynku polskim
I. W ramach SPRZEDAŻY TOWARÓW oferujemy:
- surowce recepturowe,
- opakowania do leków recepturowych,
- leki gotowe przeznaczone do wykonywania leków recepturowych,
- utensylia i aparaturę oraz wyposażenie receptury,
- materiały eksploatacyjne (także wykonywane na zamówienie – np. etykiety, sygnaturki),
- literaturę fachową.
II. W ramach SPRZEDAŻY USŁUG oferujemy*:
SZKOLENIA:
- dla personelu apteki, np.:
PRAWO FARMACEUTYCZNE – zasady wystawiania i realizacji recept,
KONTROLA Z NFZ – dane przekazywane w komunikacie do NFZ, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy
realizacji recept refundowanych (przed czym możemy się ustrzec, na co NFZ zwraca szczególną uwagę),
jak postępować w przypadku kontroli z NFZ,
RECEPTURA – technologia postaci leków recepturowych w praktyce (warsztaty),
- dla lekarzy, np.:
RECEPTURA – zasady wystawiania recept na leki recepturowe,
PRAWO FARMACEUTYCZNE – zasady wystawiania i realizacji recept,
DOKUMENTACJA MEDYCZNA – zasady ordynowania leków refundowanych;
AUDYTY:
analiza zrealizowanych recept – pod kątem kontroli NFZ;
DORADZTWO:
jak rozwinąć produkcję leków recepturowych,
jak zwiększyć realizowaną marżę przy zachowaniu atrakcyjnych cen i zadowolenia Pacjenta;
WŁASNE PUBLIKACJE I OPRACOWANIA.
*Przedstawiliśmy jedynie najczęściej wybierane zagadnienia, pełna oferta usług przygotowywana jest indywidualnie, dla zainteresowanych.

5. Dynamiczny rozwój
Po udanym rozpoczęciu działalności na terenie Polski centralnej rozpoczynamy budowę węzłów logistycznych
w większych miastach i aglomeracjach (Pomorze, Śląsk, Małopolska).

6. Otwarcie na potrzeby apteki
Nieustannie poszerzamy asortyment dostosowując go do oczekiwań naszych Klientów.
Słuchamy Waszych potrzeb! Nasi Klienci są dla nas najważniejsi!
Dotychczasowe oferty Cię nie satysfakcjonują? Nie wahaj się zadawać nam pytań!

Życzymy dalszych sukcesów na polu zawodowym
i zapraszamy do grona naszych zadowolonych odbiorców!
Zespół MT-Pharma

