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Напередодні Дня фармацевтичного працівника 14 вересня 2017 року у КВЦ «Парковий», Київ,
відбулася церемонія нагородження переможців XVIII конкурсу професіоналів фармацевтичної
галузі України «Панацея». На урочистому заході були присутні 300 фахівців фармацевтичної
галузі з усієї України. Прагнучи розвитку всіх секторів фармацевтичної галузі України, конкурс
сприяє впровадженню високих стандартів якості послуг і розкриттю професійного потенціалу.
Компанія АСІНО в Україні стала переможцем у 3 номінаціях:
антигіпертензивні препарати «Діокор» та «Діфорс» були відзначені
нагородами «Препарат року» в групі рецептурних препаратів, а
протиепілептичний лікарський засіб «Левіцитам» отримав «Панацею
2017» як «Динамічний лідер» у своєму сегменті ринку, що стало
підтвердженням найвищої довіри українських пацієнтів, спеціалістів
охорони здоров’я та фармацевтів до цих препаратів.
«Для нас це велика честь отримувати другу поспіль нагороду для
препарату «Діокор». Велика подяка всім співробітникам компанії ACINO,
без цілісної роботи яких ми б не досягли цього успіху . А особливомедичним представникам, які зробили успішним цей препарат на ринку України», - виступив з
вдячною промовою Максим Черевко, керівник Департаменту кардіотерапевтичних препаратів.
Антон Медвєдєв, продакт менеджер з продуктів для лікування артеріальної
гіпертензії, під час отримання статуетки богині «Панацеї» виголосив зі
сцени:«Я чекав на цю нагороду 10 років! І хочу зазначити, що з нашою
командою, це далеко не остання нагорода, яку ми отримуємо. Це лише
початок. Дякую всім, колеги!».
«Динамічний лідер» - це препарат-драйвер свого сегменту ринку, завдяки
якому зростає фармацевтичний ринок в цілому. Нагороду у номінації
«Препарат року. Динамічний лідер» отримав препарат «Левіцитам», який при
найменш мінімальному збільшенні роздрібної ціни продемонстрував
найшвидше зростання товарообігу у вартісному і натуральному вираженні.
«Дуже приємно від імені компанії ACINO отримувати цю нагороду. За
успіхом кожного препарату та кожної номінації – стоять люди.
Висловлюю вдячність всій своїй команді за щоденну працю, яку вони
вклали для успіху цього препарату», - подякував всім Сергій Ломоносов,
керівник Департаменту психоневрологічних препаратів. – А ще дякую
організаторам цього конкурсу за надану можливість щороку брати
участь у конкурсі, виходити на сцену та отримувати нагороди», додав Сергій Ломоносов.
Нагадаєм, що у 2016 році лікарські засоби «Діокор» та «Левоком» компанії
ACINO в Україні були визнані найкращими на конкурсі «Панацея» у
номінації «Препарат року» в групі рецептурних препаратів.
Рейтинг переможців визначають за результатами комплексних маркетингових досліджень, що
надають партнери конкурсу: компанії «MASMI-Ukraine», «QuintilesIMS», «Business-Credit», «SMD»,
«UMG».

Рейтинг переможців у номінації «Препарат року» складався за результатами маркетингових
досліджень, наданих аналітичними компаніями: «Бізнес-Кредит» та «SMD». Переможців
визначали за такими показниками: частка продукту у своєму сегменті, динаміка зростання обсягів
роздрібних продажів, цінова політика у конкурентному сегменті. Період дослідження 3-й та 4-й
квартали 2016 року та 1-й, 2-й квартали 2017 року. Лікарські засоби досліджували за міжнародною
АТС - класифікацією.
Переможця у номінації «Препарат року. Динамічний лідер» визначали за допомогою аналітичної
системи «Еквалайзер» від компанії «Бізнес-Кредит». «Динамічними лідерами» названі товари, що
рухаються швидше за ринок. У цьому рейтингу взяли участь так звані «ринкостворюючі товари»,
сукупний товарообіг яких становить 80% товарообігу усього аптечного роздробу та зростання
роздрібних цін на які супроводжувалося зростанням попиту.
Щорічні нагороди всеукраїнського конкурсу «Панацея» - це найвище визнання діяльності компанії
ACINO, яка направлена на покращення якості життя українських пацієнтів.
«Фарма Старт», компанія швейцарської фармацевтичної групи ACINO
Український виробник лікарських засобів «Фарма Старт», що входить у швейцарську групу
компаній ACINO, - сучасна фармацевтична компанія у галузі розробки та виробництва
високотехнологічних генеричних лікарських засобів з додатковими властивостями.
Компанія забезпечує весь цикл створення лікарських засобів: від розробки, виробництва і
реєстрації до поставок, маркетингу і продажів згідно міжнародних стандартів якості. Завод у
м.Києві сертифікований відповідно до стандартів належної виробничої практики GMP, також
майданчик оснащений науково-дослідною лабораторію з розробки генеричних препаратів. Офіс
компанії «Фарма Старт» виконує функцію регіональної штаб-квартири для бізнесу ACINO у країнах
СНД. На сьогодні компанія налічує понад 650 висококваліфікованих співробітників. Портфель
медичних препаратів «Фарма Старт», компанії швейцарської фармацевтичної групи ACINO,
складається з 44 препаратів, що використовуються у неврології, психіатрії, кардіології, терапії.

ACINO, міжнародна фармацевтична компанія зі штаб-квартирою в м.Цюрих, Швейцарія, вже понад 170 років спеціалізується на
розробці і виробництві високоякісних генеричних та інноваційних лікарських засобів, та просуває свою продукцію в інтересах пацієнтів у
більше ніж 80-ти країнах світу. Як світовий партнер фармацевтичних компаній, ACINO поставляє готову продукцію власної розробки
та/або надає готові рішення починаючи від розробки та реєстрації препаратів до контрактного виробництва, упаковки та логістики. Під
брендом ACINO компанія поширює високоякісну продукцію в країнах Близького Сходу, Південної Африки, Росії та країнах СНД, і
Латинській Америці.
Більше інформації щодо діяльності АCINO можна отримати на офіційному веб-сайті http://www.acino.swiss.

