
KAS MĒS VĒLAMIES BŪT
„Ewopharma” ir inovatīvs zāļu preparātu un medicī-
nas preču tirdzniecības partneris Šveicē, Centrālajā un 
Austrumeiropā.

„Mēs nodrošinām neatkarīgā, īpašnieku pārvaldītā uz-
ņēmuma panākumus, sistemātiski paplašinādami spe-
cializētu zāļu preparātu un medicīnas preču biznesu. 
Turklāt stiprinām sadarbību ar slimnīcām, tiecoties da-
žādot savu darbību un gūt lielāku peļņu.”
Alens Staubs (Alain Staub), direktoru padomes priekšsēdētājs un ģenerāl-
direktors

KO MĒS DARĀM 
Pateicoties mūsu īpašajai pozīcijai tirgū un pieredzei 
mārketinga nozarē, mēs varam nostiprināties un pa-
plašināties jaunos tirgos, piedāvājot inovatīvas, uzti-
camas, kvalitatīvas ārstēšanas metodes un produktus.  

„Mūsu uzņēmumā valda spēcīgs komandas gars, kur 
katrs dalībnieks dod savu pienesumu, lai veidotu un 
uzturētu nepieciešamās pamatkompetences.”

KO MĒS PIEDĀVĀJAM  
Mēs izplatām ne tikai savus un partneru preču zīmju 
produktus, bet arī sistemātiski pilnveidojam savu re-
cepšu zāļu ražošanas līniju. Uzņēmuma darbībā mēs 
izceļam veselības aprūpes nozīmi, mērķtiecīgi rekla-
mēdami savu pašu, kā arī uzticamu partneru preču 
zīmes. 

„Ewopharma” ir un būs ietekmīga recepšu zāļu kom-
pānija, kas nostiprina savas pozīcijas, ieviešot jaunas 
un progresīvas ārstēšanas metodes. Izveidojot jaunu 
struktūrvienību veselības aprūpes jomā, mēs izmanto-
jam tirgus piedāvātās iespējas un tiecamies nodrošināt 
savu pozīciju tirgū.“

KAS MUMS IR SVARĪGI
KLIENTIEM UN PARTNERIEM
Mūsu uzņēmums balstās uz tādām pamatvērtībām 
kā uzticamība, kvalitāte un iespēju sniegšana. Klienti 
un biznesa partneri novērtē mūsu profesionalitāti un 
kompetenci. 

„Mēs esam Šveices uzņēmums un uzturam savas vērtī-
bas, uz kurām balstās visu mūsu struktūrvienību darbī-
ba. Vēlamies, lai mūs, mūsu darbību vērtētu, balstoties 
uz tieši šādiem standartiem.“

Mēs cenšamies uzturēt ilgtermiņa attiecības ar saviem 
biznesa partneriem un klientiem. Mūsu uzņēmuma 
darbības pamatā ir partnerības princips.

„Mūsu darbību nosaka patiesums, uzticēšanās un vēl-
me veidot attiecības ar līdzvērtīgiem partneriem.“

DARBINIEKI
Mūsu uzņēmums ir uzticams darba devējs augsti kva-
lificētiem, motivētiem un lojāliem darbiniekiem. Mūsu 
darbinieki ir gatavi jauniem izaicinājumiem un spēj iz-
mantot tiem piešķirto rīcības brīvību. Mēs visiem spē-
kiem atbalstām viņu profesionālo izaugsmi. 

„Attīstīt un prasīt, dot un ņemt – tās ir būtiskākās  
„Ewopharma” darba kultūras vērtības“

VADĪBA
Mūsu galvenajā mītnē kompānijas vadība izstrādā uz-
ņēmuma vadlīnijas, savukārt atsevišķās valstīs mūsu 
filiāles izvēlas stratēģiju, lai sasniegtu savus mērķus, 
un tādejādi uzlabo visa uzņēmuma panākumus. 

„Mēs izvirzām ambiciozus mērķus un, deleģējot atbil-
dību un pilnvaras, paši veicam nepieciešamās darbī-
bas.“

KOMUNIKĀCIJA
Mēs sniedzam skaidru, savlaicīgu, saprotamu informā-
ciju gan uzņēmuma iekšienē, gan ārpus tā.

„Mēs ne tikai veicinām pieredzes apmaiņu starp atse-
višķu valstu struktūrvienībām, bet arī uzskatām to par 
nepieciešamu. Nepieciešamības gadījumā, mēs varam 
steidzami sniegt informāciju.“

MŪSU KOPĒJAIS  
MĒRĶIS

www.ewopharma.lv


