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Про нас

• medivendis oHG – Заснована у 1996 р. у м. Мюнхен

• Маркетингова компанія з вузькою спеціалізацією на цифровій сфері в охороні 

здоров’я

• Цифрові стратегії для вітчизняних та міжнародних брендів

• Компанія надає повний комплекс послуг для: 

• Фармацевтичної продукції

• Косметичної продукції та фірмових засобів догляду за собою

• Харчової продукції та харчових добавок



Ще про нас

• juravendis Attorneys - Заснована у 1996 р. у м. Мюнхен

• Адвокатська компанія з вузькою спеціалізацією на цифровій сфері в охороні здоров’я

• Юридичні консультації для вітчизняних та міжнародних брендів

• Повний комплекс адвокатських послуг для:

• Фармацевтичної продукції

• Косметичної продукції та фірмових засобів догляду за собою

• Харчової продукції та харчових добавок



Ще більше про нас

• apovendis Publishing - Заснована у 2012 р. у м. Мюнхен

• Видавнича компанія з вузькою спеціалізацією на цифровій сфері в охороні здоров’я

• Великотиражне видавництво для вітчизняних та міжнародних брендів

• Повний комплекс послуг видавничої компанії для:

• Фармацевтичної продукції

• Косметичної продукції та фірмових засобів догляду за собою

• Харчової продукції та харчових добавок



У чому ми можемо бути корисними для вас



Європейське 

право
Дотримання європейських 

норм інформування про 

користь для здоров’я



Що з себе представляє засіб

• Ваш засіб ПОВИНЕН бути класифікований

• Ви ПОВИННІ дотримуватись Європейських норм з інформування про користь

для здоров’я

• Не дозволяється друкувати таку інформацію без її перевірки юристконсультом

• Ваш засіб ПОВИНЕН бути класифікований як:

• Фармацевтичні засоби

• Косметичні засоби

• Харчові добавки

• Харчові продукти

• Медичні пристрої

• Кожна класифікаційна категорія має величезний вплив на маркетинг



Багатоканальний 

маркетинг у 

Німеччині

Коротка інформація про 

основні канали у 

фармацевтичному 

маркетингу в Німеччині



Маркетинг в сукупності



Ваш вебсайт

• Стратегічний центр багатоканального маркетингу

• Розказуйте, а не займайтесь просуванням продукції

• Сучасні технологія розробки і дизайн вебсайту (Гнучкість формату!!!)

• Оприлюднюйте на ньому всі свої сюжети до того, як вони почнуть

масово поширюватись (Правило – Цілодобово!”)

• Завжди слід поважати корпоративний імідж



Маркетинг у соціальних мережах

• “Facebook“ – це ОБОВ’ЯЗКОВО МАТИ у Німеччині

• "Twitter“ – для передачі новин, які стосуються компанії

• "Google+" – для кращої пошукової видимості 

(Гарні короткі текстові повідомлення на сайті!)

• "Pinterest" – для розміщення продукції

• "Tumblr" становить високий ризик



Телерадіомовні медіа

• Повідомлення має ретельно перевіряти юрист

• Можна мати доступ до 6.500 акредитованих журналістів у Німеччині

• За допомогою “Online Public Relations“ можна:

• Здійснювати оприлюднення

• Генерувати трафік

• Одержати корисні контакти



ВІСІМ кроків до німецького ринку

1. Аналіз можливості виходу на ринок вашої лінійки продукції

2. Проведення класифікації продукції та перевірка на відповідність нормам

3. Вибір цільових груп

4. Дієва реалізація Стратегії цифрового маркетингу

5. Вибір системи керування змістом

6. Маркетинг змісту і формування сюжетів

7. Місця та партнери на зовнішньому ринку

8. Розширення діапазону продукції



Дякую за увагу


