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ГК «Маркет Універсал» сьогодні

 90 аптек і стратегія подальшого розвитку

 Найбільша мережа аптек у Львові

 Лідер аптечного ринку на Львівщині

 Один із лідерів аптечного ринку на Закарпатті

 18 000 клієнтів в аптеках мережі щодня

 Сучасна програма аптечного і управлінського обліку
власної розробки 

 Власний аптечний склад 

 Нові проекти у сфері аптечного туризму та інтернет-
торгівлі

 Мотивований і лояльний персонал (600 працівників)



Мережа аптек «D.S.»   

 Львів

 Івано-Франківськ

 Тернопіль

 Ужгород 

 Львівська обл. 

 Івано-Франківська обл.

 Закарпатська обл.

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ ЗА КАРТКОЮ КЛІЄНТА

350 000 постійних клієнтів 

www.ds.lviv.ua



Постійні клієнти – цінний актив компанії

Станом на 01 квітня 2015 року:

• 350 тис. власників картки клієнта

• 71% активних карток за рік 

• 69% обміну «балів лояльності»

• 45% чеків за карткою клієнта

• 53% проданих упаковок за 
карткою клієнта

• Чек за карткою клієнта у 2 рази >,
ніж чек без картки 

61%

39%

Частка покупок 
постійних клієнтів 

(у гривнях)

за карткою

без картки



Аптечна програма лояльності: Переваги

 Зменшення % дисконта по картці клієнта завдяки 
новій системі накопичення «балів», які згодом можна 
обміняти на грошовий сертифікат                           
(заміна моментальної знижки на відтерміновану)

 Можливість залучити клієнтів у довготермінову 
програму (конкурентна перевага; ідентифікація бренду)

 Уточнення інформації про постійних клієнтів 
(покращення якості бази даних і вибірки клієнтів; ефектив-

ність персональних комунікацій з клієнтом)

 Розвиток партнерських програм лояльності
(додаткові можливості обміну балів для клієнта)



Аптечна програма лояльності: Передумови

 Якість послуг і довіра клієнтів
(Стандартизація процесів за вимогами ISO 9001)

 Оптимізація асортименту під реальний попит 
(дефектура при відпуску – не більше 5% найменувань)

 Відповідний програмний продукт                     
(швидкість, прозорість, збереження даних)

 Вчасне інформування клієнтів щодо умов і результатів                                 
(усно через провізорів, буклети, на сайті)

 Мотивація персоналу аптек
(працівники - теж учасники програми лояльності)



Аптечна програма лояльності: 

від задуму до перших результатів

 Грудень 2009 р. – запуск 
програми лояльності

 Динаміка обміну балів:

2010 р. – 39% 

2012 р. – 52%

 Частка наданої знижки від 
об’єму продажу:

2008 р. – 4,0%

2010 р. – 2,1%

2012 р. – 2,8%

 Динаміка обміну балів:

2014 р. – 64%

 Частка наданої знижки від 
об’єму продажу:

2013 р. – 3,2%

2014 р. – 4,1%

 Неаптечний обмін балів:

 На екскурсію в музей 
«Таємна аптека»

 На допомогу армії

2010-2012 2013-2015



 Стать, вік

 Місце проживання (поштова адреса)

 Контактні дані: номер мобільного, е-mail

 Назви і/або групи ліків та медичних товарів, які 
були придбані на картку клієнта, форма випуску і 
дозування («медикаментозний паспорт пацієнта»)

 Географія і частота візитів

 Вартість покупок

 Згода фіз.особи отримувати інформацію про ліки та 
здоров’я (в аптеці, SMS, e-mail, поштою)

Можливість якісної вибірки для комунікацій
«Виробник – Пацієнт»



Можливості та перспективи 
розвитку проекту

Школа пацієнта  
(колективна фарм опіка)

Програми 
індивідуалізованої 

фармацевтичної опіки 
(для хронічно хворих, 

пацієнтів з особливими 
потребами та ін.)Особистий 

кабінет пацієнта 
(на сайті мережі)

SMS, е-mail розсилки
(про акції, новинки 
переваги препарату, ін.) 

«Неаптечний» обмін балів 
(аналізи, діагностика, 

медичні чи інші послуги)



Дякую за увагу!

www.ds.lviv.ua

facebook.com/ds.lviv.ua


