Промяна на модела на работа на Sanofi в България
Sanofi е дългогодишен партньор на общественото здраве в България и винаги сме поставяли
здравето на пациентите в центъра на това, което правим.
Нашата компания е в процес на внедряване на глобалната ни стратегия, която цели трансформиране
на медицинската практика, чрез въвеждане на нови иновативни лекарства и ваксини, като
същевременно развива бизнеса си и разпределя повече от ресурсите си за финансиране на научноразвойната си дейност.
В няколко европейски държави, включително в България, Sanofi стартира нов начин за
разпространение на лекарствата, ваксините и продуктите си без лекарско предписание заедно с
партньор, който има способността да предоставя първокласна услуга за пациентите и здравните
специалисти.
Нашият приоритет е да гарантираме, че лекарствата и ваксините на Sanofi ще продължат да
достигат до пациентите в България, по устойчив начин.
През юли 2021 г. Sanofi подписа ексклузивни споразумения с две доказани фармацевтични компании,
които има силно присъствие в Европа, включително и в България:
• Swixx Biopharma, която ще стане наш партньор в дистрибуцията и маркетинга на всички наши
ваксини и прескриптивни лекарства
• STADA, която ще бъде партньор на Sanofi в дистрибуцията и маркетирането на цялото ни
портфолио от продукти без лекарско предписание.
Ние сме напълно уверени, че Swixx Biopharma и STADA имат капацитета и експертизата да развият
портфолиото на Sanofi и да извършват пълния обем от бизнес дейности, при гарантирано качество и
непрекъсваемост на процесите.
Новият модел на работа на Sanofi по никакъв начин не предвижда промяна за лекарите и/или
пациентите в достъпа им до нашите лекарства и ваксини.
Здравето на българското население остава наш основен приоритет и ангажимент.
В момента Sanofi е в подготвителна фаза на осъществяването на новия оперативен модел със Swixx
Biopharma и STADA, който ще влезе в сила респективно от 1 януари 2022 г. и от 1-ви ноември. Повече
подробности ще бъдат анонсирани в следващите седмици и месеци.
За медицинска информация за продуктите без лекарско предписание, моля след 1 ноември 2021 г.
се обръщайте към Стада България ЕООД, адрес: България, София 1407, ул. „Атанас Дуков“ 29,
Рейнбоу плаза, ет.4). Тел: +359 2 9209065. E - mail: stada@stada.bg
За въпроси, свързани с лекарствената безопасност на продуктите без лекарско предписание след 1
ноември 2021 може да пишете на stada@stada.bg
Константин Руйчев
И.д. управляващ директор на Sanofi България
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