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A tevapatika.hu története nem most in
dult; az oldal majdnem öt évvel ezelôtt 
kezdte meg mûködését. A kezde mé
nyezés sikerét az is igazolja, hogy az 
indulás óta a website meg közelítôleg 8 
milliárd forintnyi forgalmat bo nyo lított, 
vagyis nagyjából ekkora értékben ren
deltek a gyógyszertárak a Teva vénykö
teles és recept nélkül kapható, akciós 
ter mékeibôl. A Tevapartnerek közül 
nagyon sokan ismerik ezt a lehetôséget, 
hiszen a patikák több mint három
negyede használja az oldalt. Idén már 
mintegy 1500 patika hasz nálta ki, leg
alábbis részben, az itt elérhetô elô nyö

ket: ôk összesen 500 millió forintnyi ked
vezményt értek el, vagyis patikánként 
hoz  závetôlegesen 330 ezer forintot taka
rí tot tak meg.
Koltai Péter kereskedelmi menedzser 
szerint nem ez a Tevapatika egyetlen 
elônye: „A fel használók észrevételeit, 
igényeit figyelembe véve igyekeztünk 
egy olyan webes felületet létrehozni, ami 
jól áttekinthetô, könnyen ke zel hetô, és 
amelynek segítségével a nap 24 órá já
ban, fennakadás nélkül rendelhetnek a 
partnerek az akciós termékekbôl. Akció 
pe dig sok fajta van, idén – bár ezt nehéz 
pon tosan meghatározni – körülbelül 200 

Patikánként átlagosan 330.000 forintnyi ked vezményt jelentett idén a fel
hasz ná lók nak, hogy a www.tevapatika.hut használták. Az oldal nem csak 
ezzel könnyíti meg a gyógyszertárak életét, de azzal is, hogy szinte percre 
kész információkkal szolgál az aktuális megrendelésekrôl. Mindezt egy 
könnyen kezelhetô, áttekinthetô, felhasználóbarát oldalon. 
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akciót hirdetett meg a Teva” – mondja 
Koltai Péter. „A kedvezményeket jellem
zôen innen érhetik el a gyógyszertárak, 
így nem csoda, hogy – bár még közel 
sincs vége az 
év nek – az idei 
for galom már el 
éri a 2,1 milliárd 
forin tot.” A Teva
patika ugyan ak
kor nem egysze
rûen egy web
áru ház: en nél sok
kal töb bet tud. 
Koltai Péter a kü
lönbözô menü
pon tok bemu ta
tá  sakor a „Teva 
prémi um” menüt 
emeli ki: „Ide ke rültek a hos szú távú 
meg állapodással elérhetô lehe tôségek, 
vagyis azok a progra mok, ame lyekben a 
patika – bi zo nyos ter mé kek esetében – 
az átla gosnál is jobb felté teleket kaphat. 
A több hónapra szóló szer zô dés részle
teit – pl. a kiszál lítás üteme zését – a pa
tika nyomon kö vetheti, illet ve néhány 
pont  ban módo síthatja az ol dalon. Ha a 
szer zôdésben komolyabb változtatást 
sze    ret ne elérni, azt is itt kell jeleznie; igé
nyérôl a pati kalátogató e mailt kap, így a 
következô láto gatásra már mindent elô 
tud ké szít eni a meg állapodás módosí
tásához. De nemcsak a pati ka látoga tó
val kommuni kál a teva pa tika: a regiszt
rál takat smsben értesíti, ha új akció válik 
elérhetôvé.” 
Boga Áron IT projektmenedzser szerint 
ma ga a vásárlás nagyon egyszerû: a 
rend szer mindent kiszámol a felhasz
náló helyett, tehát nemcsak az derül ki, 
hogy mennyi a rendelés összértéke, de 
az is látszik, hogy hogyan változik az ár 
és a kedvezmény, ha többet vagy keve

sebbet rendel az ügyfél. A már el kül dött 
rendeléseket nyomon is követheti a pa
tika, azaz látja, hogy a rendelések milyen 
stádiumban vannak, melyek azok, ame

lyeket már to váb 
bítottak a nagy
ke res kedô felé, 
illet ve melyek van
nak még füg gô
ben. Az is ki de rül, 
hogy mekkora a 
v i s s z a  i g a z o l t 
mennyi ség, így jó 
eset ben már a 
ren  de lés után 5 
10 perccel lát ha
tó vá válik, hogy 
az igényelt té te
lek bôl mennyit 

kap meg a gyógy szer tár. Így könnyebb 
elôre tervezni. 
A Teva idei tervei között szerepel – említi 
Kol tai Péter –, hogy a website a rende
léseket közvetlenül elektronikus úton 
küld je be a nagy kereskedôknek, így a 
legkisebb késle kedés nélkül és ponto
san kerülhetnek majd kiszállításra a ter
mékek. Ennek köszön he tôen, amit az 
oldalon megrendel a patika, azt jó eset
ben már aznap meg is kaphatja. A rend
szerhez egyébként nem kell komoly in
formatikai alaptudás, de amennyiben va
la  ki nek mégis szüksége lenne segít ség
re, az oldalon feltüntetett zöldszámon 
kaphat tájé koztatást. 
A tervek között – a partnerekkel egyez
tetve – olyan fejlesztések is szerepelnek, 
melyeknek segítségével még inkább 
egyén re szabott lesz a patikák kiszol gá
lása. Ennek érde ké ben hosszú távú, ki
zárólag innen elérhetô programok kiala
kítása folyik, amelyekkel könnyebb és 
kiszámíthatóbb lehet a patika mûködése. 

Kovács M. Veronika
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