Ideje. Rešitve. Rezultati.
Specializirani smo za farmacevtiko in vse, kar je z njo povezano.
Na tem področju imamo ogromno izkušenj, znanj in praktičnih
rešitev. Združujemo strokovnjake z različnih področij poslovanja,
da vam lahko vedno učinkovito priskočimo na pomoč. Z nami
boste gradili rast poslovanja in dobre odnose - na dolgi rok.
Mi smo AETAS, kar v latinščini pomeni dolgost življenja ...
poslovanja, odnosov, rezultatov.

Z vami že več kot 8 let.

www.aetas.si

5.600

rešitve in ideje v farmacevtiki
pharma solutions and ideas

dvojnih obiskov

www.aetas.si

122

dogodkov

Naša ključna področja poslovanja
Promocija izdelkov

Kadrovske storitve

• promocija farmacevtskih izdelkov
pri zdravnikih in v lekarnah
• vodenje strokovnih sodelavcev

• rekrutiranje novih sodelavcev
> strokovni sodelavci
> sodelavci v marketingu

Marketinške storitve

Vstop zdravil na trg

• strateško vodenje družbenih omrežij
• priprava in vzdrževanje e-mail
marketinga
• priprava in izvedba marketinških
strategij
• priprava in upravljanje marketinških
in medical materialov
• podporni programi za paciente

• registracija zdravil
• izobraževanje o registraciji Rx
in OTC izdelkov na trg
• podpora vlog za odobritev cen zdravil

Marketinške raziskave
• različne raziskave trga med strokovno
in laično javnostjo

Organizacija in vodenje
dogodkov
• redna poslovna srečanja (cycle
meeting)
• team buildingi
• simpoziji, kongresi, okrogle mize,
posveti

25.200
opravljenih
obiskov strokovnih
sodelavcev v
lekarnah

051 652 344

Pokličite nas za več informacij

84.000

opravljenih obiskov
strokovnih sodelavcev
pri zdravnikih

115
digitalnih
projektov in
raziskav

840

udeležencev
treningov in
izobraževanj

Odnosi z javnostmi (PR)

Izobraževanja

• strategija in vodenje odnosov
z javnostmi
za farmacevtska podjetja
• priprava in izvedba dogodkov
(novinarske konference, okrogle
mize …)

Treningi in izobraževanja
• za prodajne ekipe: vse veščine, ki
jih potrebuje strokovni sodelavec,
vključno s telefonsko prodajo
• za marketinške ekipe: strateške
delavnice, razvojne delavnice
• za zdravstveno osebje: komunikacija,
npr. sporočanje težkih novic
• za management: veščine vodenja,
strateški posveti, osebni razvoj

Testi
• DISC: orodje za spoznavanje svojega
vedenja in vedenja drugih ter temu
prilagojene komunikacije za bolje
delujočo ekipo
• SDI: orodje, ki odkrije, kako delujete
pod stresom
• 360˚: testi po meri vašega podjetja

Coaching in mentoriranje
• coaching in mentoriranje (dvojni
obiski) strokovnih sodelavcev
• coaching za middle management
• coaching za vodilne sodelavce

Če potrebujete kaj, česar niste našli na tem
seznamu, nič hudega. To namreč ne pomeni,
da tega ne znamo izvesti. Pokličite nas in nam
zaupajte svoje želje. Obožujemo unikatne projekte
po meri strank, ki jih lahko zasnujemo od začetka
in izpeljemo do uspešnega zaključka.

Registriran naslov podjetja

Pisarna

T +386 51 652 344
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Akreditacije in certifikati

Zaupajo nam

