
KES ME TAHAME OLLA
Ewopharma on innovaatiline ravimite ja terivisetoode-
te turunduspartner, kes tegutseb Šveitsis ning Kesk- ja 
Ida-Euroopas.

„Garanteerime meie sõltumatu, omanike poolt edukalt 
juhitava ettevõtte edukuse, laiendades regulaarselt 
innovaatiliste ravimite ja tervisetoodete äritegevust. 
Samuti tugevdame haiglaravite portfelli, püüdes oma 
tegevust mitmekesistada suurema kasumi eesmärgil.”
Alain Staub, juhatuse esimees ja tegevjuht 

MIDA ME TEEME  
Tänu meie erilisele ärimudelile ning turundusalaste-
le kogemustele, saame siseneda uutele turgudele ja 
laiendada seal oma tegevust, pakkudes uuenduslikke, 
usaldusväärseid ja kvaliteetseid ravimeid ning tervise-
tooteid. 

„Meie ettevõtte meeskonnavaim on tugev ja kõik me 
anname oma panuse nende põhipädevuste arendami-
sele ja edendamisele.“

MIDA ME PAKUME  
Me turundame enda ning partnerite tooteid ja täiusta-
me pidevalt oma retseptiravimite tooteportfelli. Eden-
dame tervisetoodete valdkonda meie enda ja partne-
rite toodete suunatud turundustegevuste läbi.  

„Ewopharma on ja jääb tugevaks retseptiravimite tu-
rundus ettevõtteks. Ettevõte tugevdab oma positsioo-
ne, tutvustades uusi, innovaatilisi ravimeid. Arendades 
tervisetoodete valdkonda, kasutame ära kõiki turuvõi-
malusi ning kindlustame niiviisi oma positsiooni turul.“

MIS ON MEILE TÄHTIS
KLIENDID JA PARTNERID
Usaldusväärsus, kvaliteet ja võimaluste pakkumine – 
need on meie ettevõtte tegevuse alused. Meie klien-
did ja äripartnerid hindavad meie professionaalsust ja 
pädevust.

„Oleme Šveitsi ettevõte ja kanname igati hoolt oma 
väärtuste eest. Need väärtused iseloomustavad kõigi 
meie üksuste tegevust ja me soovime, et meid hinna-
taks nende standardite järgi.“

Püüdleme pikaajaliste suhete poole oma äripartnerite 
ja klientidega. Meie ettevõtte tegevus põhineb part-
nerluse põhimõttel.

„Meie tegevus põhineb õiglusel, usaldusel ning soovil 
arvestada teiste kui võrdväärsete  partneritega.“

TÖÖTAJAD
Meie ettevõte on usaldusväärne tööandja kõrge kva-
lifikatsiooniga, motiveeritutele ning lojaalsetele töö-
tajatele. Meie töötajad võtavad vastu väljakutseid ja 
oskavad kasutada neile antud tegevusvabadust. Tee-
me kõik oma töötajate professionaalse arengu taga-
miseks. 

„Hoolivus ja nõudlikkus, osata anda ja vastu võtta – 
need on Ewopharma töökultuuri peamised väärtused.“

JUHTKOND
Meie peakontoris töötav juhtkond kehtestab üldised 
tegevusjuhised ning erinevates riikides tegutsevad 
osakonnad loovad oma strateegiad kohalike eesmär-
kide saavutamiseks ja annavad seeläbi oma panuse 
kogu ettevõtte edukusele. 

„Me delegeerime vastutuse ja volitused ning lubame 
sel viisil seada ambitsioonikaid eesmärke ja rakendada 
iseseisvalt nende täitmiseks vajalikke toiminguid.“

SUHTLUS
Me anname selget, õigeaegset ja arusaadavat teavet 
nii ettevõttesiseselt kui ka väljaspool seda.

„Me soovitame ja rõhutame kogemuste jagamise va-
jalikkust eri riikide osakondade vahel. Me võimaldame 
kiire infovahetuse, kus iganes see vajalikuks osutub.“

MEIE ÜHINE   
EESMÄRK

www.ewopharma.ee


