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Wzajemne relacje

Firmy dostarczajFirmy dostarczająące leki chce leki chęętnie tnie 

wspwspóółłpracujpracująą z wielkimi z wielkimi 

producentami lekproducentami lekóów ze wzglw ze wzglęędu na  du na  

momoŜŜliwoliwośćść::

--bezpiecznego przepbezpiecznego przepłływu dochodywu dochodóów z w z 

praw autorskich,praw autorskich,

--pozyskania funduszy na pozyskania funduszy na 

sfinansowanie badasfinansowanie badańń i i 

wprowadzenie produktu na rynek.wprowadzenie produktu na rynek.



Współpraca w liczbach

�� Sektor dostarczajSektor dostarczająący leki rozwija sicy leki rozwija sięę okookołło 10o 10--13% 13% 
szybciej w porszybciej w poróównaniu z wielkimi producentami wnaniu z wielkimi producentami 
leklekóów.w.

�� W 2003 roku wydano ponad 30 pozwoleW 2003 roku wydano ponad 30 pozwoleńń dla lekdla lekóów w 
wprowadzanych na rynek z wykorzystaniem wprowadzanych na rynek z wykorzystaniem 
nowatorskich technologii i odnotowano okonowatorskich technologii i odnotowano okołło 70 o 70 
wspwspóółłpracy mipracy mięędzy wielkimi koncernami dzy wielkimi koncernami 
farmaceutycznymi a firmami dostarczajfarmaceutycznymi a firmami dostarczająącymi leki.cymi leki.

�� Co siCo sióódma umowa podpisywana przez zakdma umowa podpisywana przez zakłłady ady 
farmaceutyczne dotyczy kontraktfarmaceutyczne dotyczy kontraktóów zawieranych z w zawieranych z 
firmami dostarczajfirmami dostarczająącymi leki.cymi leki.



Czy same plusy?-trudności we 

wzajemnych relacjach

�� Potencjalny kontrahent, reprezentujPotencjalny kontrahent, reprezentująący cy 
dostarczycieli lekdostarczycieli lekóów, spotyka siw, spotyka sięę z 20z 20--30 30 
osobowym sztabem ekspertosobowym sztabem ekspertóów, przez co trudno w, przez co trudno 
sfinalizowasfinalizowaćć wspwspóółłpracpracęę..

�� Koncerny farmaceutyczne przed rozpoczKoncerny farmaceutyczne przed rozpoczęęciem ciem 
wspwspóółłpracy wymagajpracy wymagająą niejednokrotnie od firm niejednokrotnie od firm 
dostarczajdostarczająących leki danych  z I lub II fazy analiz.cych leki danych  z I lub II fazy analiz.

�� To wielkie koncerny dyktujTo wielkie koncerny dyktująą warunki wspwarunki wspóółłpracy, a pracy, a 
firmy dostarczajfirmy dostarczająące leki majce leki mająą niewielki wpniewielki wpłływ na yw na 
decyzje.decyzje.



Strategie 

�� Tworzenie sieci wspTworzenie sieci wspóółłpracy mipracy mięędzy firmami dzy firmami 
dostarczajdostarczająącymi leki, pomijajcymi leki, pomijająąc wielkich c wielkich 
producentproducentóów lekw lekóów (np. w (np. InexInex i i EnzonEnzon).).

�� Posiadanie technologii o szerokim zastosowaniu.Posiadanie technologii o szerokim zastosowaniu.

�� UwaUwaŜŜne ne śśledzenie dzialedzenie działłaańń konkurencji.konkurencji.

�� CzasemCzasem-- wprowadzanie wwprowadzanie włłasnych produktasnych produktóów, we w, we 
wspwspóółłpracy  z innymi mniejszymi firmami pracy  z innymi mniejszymi firmami 
((np.DepoMorfinenp.DepoMorfine o spowolnionym uwalnianiu w o spowolnionym uwalnianiu w 
iniekcjach iniekcjach SkyepharmySkyepharmy).).
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