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• Mit?

• Mennyit?

• Honnan?

• Mikor?  

• Hogyan lesz rentábilis?

• Milyen konstrukcióban?

• …









Esettanulmány I.

A hónap első munkanapján 
Rivotril 0,5mg 50x tablettából 
töltsük fel a raktárkészletet  
úgy, hogy elegendő legyen a 
következő hónapra várható 
igények kiszolgálására. 

Extrém, kiugró fogyásra nem 
kell számítanunk.
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Rivotril 0,5 mg tabl. 50x

Készlet_0 35

Átlagfogyás 69

Szükséges 34

Rendelés 40



Készletezést befolyásoló szempontok
• Rendhagyó rendelési metodika (pl. ellenőrzött szerek, magi)

• Egyedi igények (individuális terápia, intézmény, stb.)

• Szezonalitás (kezdet – intenzitás – kifutás)

• Marketing tevékenység (média, orvoslátogatók, értékesítési 
akciók)

• Nyitva tartási napok változása (ünnepek)

• Ügyeleti szolgálat

• Ellátandó lakosságszám növekedése (leltár)

• Ár- és támogatás változások (vaklicit, generikus ösztönző)



Esettanulmány II.

Az Aliud Pharma területi 
képviselője 2017. április 
végén az Aciclovir AL krém 
2g-os termékükre sávos, 
rabattos akciót kínál.

(10 db +10%, 20 db +20%, 

30 db +30%)

Lejárati idő: 2017.10.

Mennyit rendeljünk belőle?



Májusi nyitó 
készlet

Elegendő 
készlet

Szeptemberi 
nyitó készlet

Telviran krém 2g 97 db Nyári szezon 56 db

Zovirax krém 2g 63 db Nyári szezon 41 db

Aciclovir AL krém 2g 39 db ??? 9 db
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Újabb szempontok

• Akció típusa (számlakedvezmény – árúrabatt)

• Nem mind arany, ami fénylik!

• Lehet nemet is mondani! ☺

• Nagy kedvezmény → nagy körültekintés!

• Konkurens termékek globálisan kezelendők

• Lejárati idők figyelemmel kísérése (Stadalax story)



Esettanulmány III.

A két termékből összesen - 1x kiszállítással -

50 db rendelése esetén 13 db, 

100 db rendelése esetén 30 db 

Novosil gél rabattot kap a gyógyszertár. 

Az arány szabadon választható!

A SimplyYOu Kft. betöltő akciót hirdet a 

Swiss Panthenol spray habra valamint a Novosil 50g gélre. 

Melyik csomagot rendeljük 
meg és milyen összetételben? 

?80 db

?20 db



Elemezzünk! ☺

• Az idei beszerzési árakat és a lejárati időket nem ismerjük.
Bízunk benne, hogy lesz médiakampány támogatás. 

• Az elmúlt évben a két féle panthenol sprayből összesen 77 db 
fogyott. Bár a swiss formula ára magasabb a dupla 
hatóanyagtartalom és hatékonyabb terápia jó ajánlási üzenet lehet. 

• A Novosil gél a konkurens Fenistil gél ellenében könnyebben 
értékesíthető, a branddel szemben az ár-érték arány lehet az üzenet

• A rabatt értéke fix és nincs egyik cikknél sem kötelező db szám. 
Annál nagyobb a relatív haszon, minél kisebb értékű beszerzéssel 
tudunk hozzájutni. Vagyis, érdemes az alacsonyabb beszerzési árú 
cikk(ek)re összpontosítani a rendelési potenciált. 

• A Panthenolból 55 db, a Novosilből 45 db (+rabatt!) az igény. 
• 2017. évi forg. 175%  → Ez a csomag így is munkás lesz!



További szempontok

• Érdemes megkeresni a számunkra legkedvezőbb 
feltételeket!

• Motiváció (vásárlás- és expediálás ösztönzése)

• Betöltő akciók: egy szezon/év (bölcs mértékletesség!)

• Még nem volt két egyforma szezon!

• Kiszállítások ütemezése (kontroll)

• Nem szabad elfelejteni: a gyógyszer speciális árú!





Mindenkinek kívánok 
optimális készleteket 

és szép tavaszt! ☺

Köszönöm a figyelmet!


