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Necesitatea cunoştinţelor teoretice a marketingului
farmaceutic este determinată de noile condiţii în care se acordă
asistenţa medicală şi farmaceutică şi are loc circulaţia
medicamentului şi anume:

1. numărul mare de servicii şi produse;

2. diferenţierea produselor farmaceutice prin numele de marcă;

3. multiple situaţii de co-marketing (prezenţa pe piaţa farmaceu-
tică a mai multor produse medicamentoase conţinând acelaşi
principiu activ);

4. publicitatea abuziv-agresivă (inclusiv prin mass-media) pen-
tru unele medicamente;

5. lupta de concurenţă „în teritoriu” a mai multor agenţi econo-
mici pentru consumatorul „său”;

6. crearea unei baze de startare pentru activitatea ulterioară în
cadrul întreprinderilor farmaceutice (activităţi în postură de
reprezentanţi medicali, în cadrul firmelor producătoare, dis-
tribuitorilor farmaceutici) etc.



Specificul marketingului farmaceutic, spre

deosebire de alte domenii de activitate, constă în

faptul că industria farmaceutică creează şi produce

medicamentul, care nu este un produs ca oarecare

altul, acesta nu va fi cumpărat liber sau la alegere (cu

unele excepţii pentru cele din lista medicamentelor

eliberate fără reţetă (OTC) după bunul plac al

consumatorului. Medicamentul este un produs

special pus în serviciul pacientului, cu scopul

vindecării unor boli, profilaxiei şi ameliorării

sănătăţii acestuia.



 Medicamentul reprezintă o categorie complexă,

multiaspectuală ce stă la baza cercetărilor cu

diferite scopuri, reprezintă veriga-cheie între toate

componentele pieţei farmaceutice.



Principiile marketingului farmaceutic

Principiile marketingului farmaceutic sunt realizate prin

satisfacerea clienților și obținerea de profit. Aceste principii

sunt materializate în:

1. Maximizarea consumului;

2. Maximizarea satisfacției consumatorului;

3. Maximizarea posibilităților;

4. Maximizarea calității vieții.



1. Maximizarea consumului

Se consideră că rolul activității de

marketing este să stimuleze la maximum

consumul, ceea ce va conduce la maximizarea

producției, a gradului de ocupare a forței de

muncă și a veniturilor.



2. Maximizarea satisfacției

consumatorului

Trebuie sa evidențieze latura calitativă a

consumului de medicamente.

Evaluarea nivelului de satisfacție pe care o

produce bunul sau serviciul oferit consumatorului

este dificil de făcut întruncât nu există mijloace

de măsurare, iar oamenii sunt influențați de o

mulțime de factori subiectivi în aprecierea

gradului de satisfacere a necesității lor.



3. Maximizarea posibilităților

Maximizarea posibilităților de alegere a

consumatorului presupune ca varietatea

medicamentelor și serviciilor ce ar corespunde

dorințelor sale să fie imense, ceea ce conduce la

mărirea costurilor și a prețurilor acestora, iar în

condițiile veniturilor limitate posibilitățile de

cumpărare se reduc și nu se mai pot atinge

celelalte obiective.



4. Maximizarea calității vieții

 Vizează nu doar cantitatea, calitatea,

disponibilitatea și costul medicamentelor și

serviciilor, ci și calitatea mediului natural și

cultural.




