
www.health-ua.com
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

ІНФОРМАЦІЯ

5

ПОСТРЕЛІЗ
Виробник лікарських засобів «Фарма Старт»,  

компанія швейцарської  
фармацевтичної групи «АСІНО»,  

увійшла до рейтингу кращих маркетингових команд  
України 2016 року серед фармацевтичних компаній

Четвертий рік поспіль Всеукраїнська рекламна коаліція та дослідницька компанія Factum 
Group називають імена кращих маркетинг-команд України. Так, організатори визначили кращі 
маркетингові команди України 2016 року в 14 категоріях.

Рейтинги маркетингових команд підводяться за загальними правилами, але окремо в різних 
номінаціях, які кореспондуються з продуктовими категоріями конкурсу Effie Awards Ukraine, 
де «Фарма Старт», компанія швейцарської фармацевтичної групи «АСІНО», 9 грудня 2016 року 
отримала бронзову та срібну відзнаки за рекламну ТВ-кампанію лікарського засобу Біфрен. У ка-
тегорію рейтингу «Лікарські засоби та медичні послуги» увійшли 6 фармацевтичних компаній, 
серед яких «Фарма Старт», компанія швейцарської фармацевтичної групи «АСІНО», посіла 3-тю 
позицію рейтингу, після ZF POLPHARMA S.A. та ПАТ «Фармак».

За загальним рейтингом ефективності рек ламодавців 2016 року «Фарма Старт»,  
компанія швейцарської фармацевтичної групи «АСІНО», зайняла 11-ту позицію з показником 
у 10 балів, розділивши місце з такими компаніями, як: Kyivstar, UNICEF Ukraine, WOG Retail.

«При складанні рейтингу враховувалися нагороди Effie Awards, результати креативного сезону 
за останній рік, нагороди, які отримали кампанії в конкурсі Best Marketing Innovations, медійні 
бюджетні показники (WGRP в ТБ і GRP для інтернету), кількість іміджевих і промокампаній, 
частка маркетингового бюджету, що виділяється на рекламно-комунікаційну активність», – 
повідомили організатори.

Громадську організацію «Всеукраїнська рекламна коаліція» було створено 1997 року з метою 
розвитку рекламного ринку України. Місія організації: сприяти розвитку рекламної галузі 
України шляхом забезпечення всіх зацікавлених осіб необхідною та корисною інформацією, 
пов’язаною з рекламою; відстоювати інтереси компаній і людей, що працюють у рекламі, в си-
туаціях, коли обмежують або можуть утискати їхні права як суб’єктів рекламного ринку.

Factum Group надає компетентні та інноваційні послуги з маркетингових досліджень 
у Цент рально-Східній Європі. Дослідницька мережа Factum Group працює в 11 країнах Ре-
гіону: Німеччина, Чехія, Угорщина, Польща, Україна, Словаччина, Естонія, Латвія, Литва, 
Білорусь, Росія.

Про компанію «АСІНО»
«АСІНО», міжнародна фармацевтична компанія зі штаб-квартирою в м. Цюриху, Швейцарія, вже понад 

170 років спеціалізується на розробці і виробництві високоякісних генеричних та інноваційних лікарських 
засобів, а також просуває свою продукцію в інтересах пацієнтів у більше ніж 80 країнах світу. Як світовий 
партнер фармацевтичних компаній «АСІНО» поставляє готову продукцію власної розробки та/або надає 
готові рішення, починаючи від розробки та реєстрації препаратів до контрактного виробництва, упаковки 
та логістики. Під брендом «АСІНО» компанія поширює високоякісну продукцію в країнах Близького Сходу, 
Південної Африки, СНД і Латинської Америки.

Більше інформації щодо діяльності «АСІНО» можна отримати на офіційному веб-сайті http://www.acino.swiss
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АНОНС
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Громадська організація «АРМЕД»

Другий науково-практичний семінар

«Школа пароксизмальних станів»
10-12 лютого, м. Житомир

Місце проведення: площа Замкова, 5/8

На семінарі буде розглянуто низку актуальних питань діагностики, лікування та всебіч-
ної допомоги хворим з епілепсією та іншими пароксизмальними станами. Три наукові сек-
ції та два симпозіуми заплановані за участю провідних неврологів та психіатрів України.

До участі в семінарі запрошуються фахівці та всі бажаючі.

Оргкомітет
з питань наукової програми: 
 Тарас Степанович Гаврилів,  
тел. (050) 952-49-10.

 з питань реєстрації, розміщення у готелях, 
 організації подорожі:  Марія Євгенівна Громадська,  
тел. (097) 367-98-76.


