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Příloha č. 3: Tabulky

benu.cz (cena v CZK) drmax.cz (cena v CZK)

Ibalgin (400 mg, 48 tablet) 95 89

Paralen (500 mg. 24 tablet) 39 45

Acylpyrin (10 tablet) 39 39

Olynth (HA 1 mg/ml) 109 109

Muconasal Plus (10 ml) 119 119

Vicks Sinex (15 ml) 119 119

ACC Long (600 mg, 20

tablet)

179 179

Stoptussin (50 ml) 149 159

Erdomed (225 mg, 20

sáčků)

199 249

Tabulka č. 1: Srovnání cen léků

Autor, zdroje: www.drmax.cz a www.benu.cz



Příloha č. 4: Transkript rozhovoru s manažerem Public Relations a tiskovým mluvčím

sítě Dr. Max Ing Michalem Petrovem

David Panýr = DP

Ing. Michal Petrov = MP

DP: Mohu na začátek poprosit o krátké představení, kdy jste v Dr. Maxovi začal
pracovat a tak dále?
MP: Do médií jsem nastoupil už v 90. roce do Československé televize, kde jsem od té doby
byl až do roku 2011. Celkem to tedy je kolem 20 let v médiích. 93, když se párala federace a
vzniklo samostatné Česko a samostatné Slovensko, tak jsem se dostal na pozici zpravodaje v
Německu do Bonu. Co jsem se odtamtud vrátil, tak už jsem dělal jen na nějakých vedoucích
pozicích, to znamená editor nebo vedoucí redakce. Nakonec tedy v České televizi na druhý
pokus to bylo, když se spouštěla ČT24 jako šéfredaktor. To bylo vlastně první působení, kdy
jsem vypadl z redaktorské práce a už to byla vlastně manažerská pozice. Před 10 lety jsem
skončil angažmá v České televizi. To byla doba, kdy se svět médií velmi měnil, takže jsem si
říkal, že se buď otočím a vezmu nějakou editorskou práci, nebo z toho světa médií odejdu a
budu tu zkušenost úročit jinde. Takže jsem nastoupil k Bisonu, kde jsem strávil 2 roky a
dostal opravdu PR univerzitu. Vždycky tam měli na trhu mezi agenturami takovou dubiózní
pověst, byli hodně svázaní s politikou a skutečně k ní hodně blízko měli, ale na druhou stranu
měli postupy v malíčku. Takže s touto zkušeností jsem si mohl i na práci v Maxovi troufnout.
Ono popravdě nastupovat v české lékárenské jedničce není sranda, obzvláště když člověk
vidí všechny ty regulace, zdravotní dopady, které mohou souviset s nějakou obyčejnou
lidskou chybou, kterých jsem také pár řešil za tu dobu, tak to opravdu žádný zobák dělat
nemůže, to chce nějakou zkušenost.

DP: Klade se důraz na nějaký typ produktů v rámci komunikace?
MP: Možná začnu od toho, na co se důraz neklade, protože to je zakázané. Jsou to konkrétní
léky vázané na předpis. Zákon tak znemožňuje marketingovou podporu preskribce. Je to
dobře, protože by se tak lékaři dostávali pod pacientský tlak a pacienti se zase mohli nechat
unést falešnými očekáváními. To ale úplně neeliminuje přítomnost některých celých kategorií
předpisových léků v reklamě. My tak například komunikujeme inzuliny bez doplatku, anebo
výrazně snížený doplatek u antikoncepce. Nicméně, pokud jde o konkrétní brandy, vždycky
se komunikuje jen volný prodej, A teď k té otázce. Lecco lze odtušit z našeho letáku. Vysoký
důraz se klade na produkty vlastní značky, private label, Dr. Max. Vždycky má významné
místo v letáku. Jednak speciální stranu a pak i zastoupení v rámci promovaných kategorií s
akční nabídkou. Například v posledním letáku chřipkovou kategorii rýma, kašel, horečky
doplňují náš Xylomax, Tussical, Ambroxol, Nogrip a Acetylcystein. Dále má významné
místo v letáku kategorie Zdraví & Krása, což u nás souvisí hlavně s dermopéčí. To je
kategorie, na kterou se Dr. Max zaměřuje tradičně. Proto máme ve stovce lékáren
dermocentra se specializovanými poradkyněmi, proto jsme generálním partnerem
Melanomového stanu, proto vyvíjíme vlastní značku v kategorii Health & Beauty Nuance a v
kategorii suncare Equilibria, proto exkluzivně prodáváme přípravky Uriage a Physician´s



Formula. Kůže je zkrátka téma Dr. Max. Health & Beauty má dokonce svůj vlastní leták.
Důraz klademe i na kategorie související s kluby existujícími v rámci našeho klientského
programu. Naše karta výhod je nejrozsáhlejší věrnostní systém v Česku. Má v tuhle chvíli 4,2
milionu členů při kmeni nepoměrně mladším, než má Tesco, které se s námi o první místo
přetahuje. Ty kluby existující v rámci klientského programu jsou zejména Dr. Max Baby,
kategorie Matka & Dítě, Dr. Max Dia, Dr. Max Beauty a Dr. Max VET. S výjimkou Dr. Max
DIA jsou související produkty prezentovány v každém akčním letáku.

DP: V čem tkví úspěch vlastní značky produktů Dr. Max?
MP: K tomu mohu zaslat vizuál vývoje značky. Bylo tam nejdříve jednoduché portfolio a
hlavně velká inspirace v podobě vlastní značky lékáren Boots v Anglii, což je síť číslo 1 v
Evropě dneska, pokud mluvíme o počtu lékáren. Oni mají jednak svou vlastní značku pod
brandem Boots, a pak mají samozřejmě další subbrandy, ze kterých je asi nejznámější
Number 7, což je jejich kosmetika. Na Pentu se někdy v roce 2010 obrátil v Londýně žijící
Slovák, Ivan Berkeš, což byl úžasný člověk, protože jednak miloval Boots, miloval i
privátku, a jednak měl hrozně blízko na východ, což je hrozně důležité kvůli
subdodavatelům. A protože Čína a Indie jsou významné zdroje lékárenských surovin dneska,
ať už si o tom myslíme, co chceme. Ivan Berkeš přišel se svou představou o privátní značce
za partnery Penty. Ti s ním zkusili jeho program rozjet. Díky kontaktům, které měl, ne jen ty
na východ, ale i v lékárenské branži obecně, rozjel něco, co časem boptnalo a boptnalo a dnes
se to zastavilo na portfoliu několika stovek produktů, mezi kterýma se dá najít úplně všechno.
Tato značka pod sebou má už i některé subbrandy, jako třeba Nuance a další. Takže úspěch
vlastní značky určitě na začátku inspirace. Jinak obecně úspěch každé značky, když je dobře
dělaná, je v tom, že můžete nabízet nesrovnatelně lepší kvalitu, za ty stejné peníze jako
brandoví výrobci. Z jednoduchého důvodu. Nemusí se vydávat takové prostředky na
marketing. Když máte dostatečně velkou síť obchodů, což Dr. Max dneska má, tak už
nepotřebujete mít marketing tak masivní. Ovšem, nějaký být musí, musí se komunikovat, co
je v letáku a podobně, ale nemusí se nic pracně uvádět na trh, nemusí se nic pracně udržovat
na trhu, protože tu značku vašeho produktu nese brand celé sítě. Zároveň je to ale i handicap,
protože v okamžiku, kdy je značka pochybné kvality, proto jsem říkal, když je dobře dělaná,
tak to může znamenat reputační riziko i pro celou tu síť. Další věc, která stojí za úspěchem
vlastní značky, je právě ta kvalita, o které musíte přesvědčit nejenom konečného spotřebitele,
tedy pacienta, ale musíte přesvědčit i ty, kteří ty produkty spotřebiteli nabízejí. Protože
lékárník je kvalifikovaná pracovní síla, lékárník velmi dobře vidí do složení toho produktu a
samozřejmě je mnohem víc vázaný nějakými etickými principy, než při vší úctě prodavačka v
řetězci, která bude tento týden prodávat potraviny a za 14 dní třeba boty. Takhle lékárníci
nefungují. Takže ty se také musí o kvalitě produkce přesvědčit. A samozřejmě úspěch vlastní
značky roste s tím, jak roste trh. Takže tím, že brand Dr. Max expanduje i do zemí mimo
Českou republiku, tak to má svojí roli, protože při daném objemu už si můžete dovolit
spoustu věcí takových, jaké by se při malém trhu nevyplatily. Takže už to, že vlastní značka
mohla začít v Česku, na Slovensku a v Polsku, to bylo velmi dobře. A to, že může v
posledních letech expandovat například do Itálie, do Srbska, ale především do Rumunska,
kde se odehrála minulý rok, bohužel ve stínu Covidu, obrovská operace, kdy bylo
rebrandováno více než 400 lékáren, převážně tamní sítě Sensiblu. Byla to v historii vůbec



největší akvizice farma akvizic Penty, když se bavíme o lékárnách. Takže to je další silný
moment pro rozvoj vlastní značky. No a ten další, proto třeba někdy od představitelů našich
lékáren můžete často slyšet o konceptu omnichannelu, který Dr. Max reprezentuje velmi
dobře. Má kámen, má online, má vlastní značku, má velmi dobrý klientský program, v rámci
té vlastní značky se orientuje na řadu kategorií, některá kategorie, jako dermopéče, má
konkrétní výstup v tom, že máme 100 dermocenter v rámci našich lékáren. Tohle všechno se
crosspromuje. To, že ta vlastní značka je součástí omnichannelu Dr. Max, je určitě jedním z
důvodů jejího rozvoje.

DP: Klade se na nějaký typ komunikace větší důraz?
MP: TV spoty, pokud jde o útraty, tak ty jsou u nás z branže určitě největší. Leták je také
tradiční, funguje velmi dobře, vydáváme ho 11x ročně v nákladu cca 4 miliony kusů.
Samozřejmě ale využíváme dneska všechny kanály, to znamená i sociální sítě, jsme přítomni
na Facebooku, Instagramu. Facebook je pro takovou to obyčejnější marketingovou
komunikaci, Instagram se soustředí na kategorii health and beauty. Takže to jsou ty naše
hlavní komunikační kanály. Pokud jde o televizi, tak tam nejčastěji komunikujeme
samozřejmě akční nabídku, to znamená, že televize podporuje leták, když to řeknu hodně
banálně. Máme i vlastní komunikační nosiče, nejenom externí kanály. Před několika lety
jsme zavedli koncept čistá lékárna, je to myslím zhruba 3-4 roky dozadu. To spočívalo v tom,
že se celá síť vyvíjela docela živelně, což se projevilo na tváři lékáren, které vypadaly velmi
různě. Projekt čistá lékárna znamenal, že se začalo s remodelingem celé sítě, které tedy měly
dostat stejný vzhled. To mělo i symbolizovat to, že Dr. Max má svůj standard. V rámci tohoto
remodelingu se zároveň ustoupilo od konceptu papírových nosičů, takže dnes jen velmi
zřídka vidíme v našich výkladech, že je něco prezentováno papírovou formou. Všude jsme
instalovali monitory a digitální prvky, které promují naše produkty. A protože Dr. Max se ve
všem orientuje na zájem pacienta, to je alfa a omega Dr. Max, musíme být i dostupní. Takže
Dr. Maxe najdeme na těch nejvíce frekventovaných místech, jako jsou dopravní uzly,
obchodní centra, blízkost nemocničních zařízení, kde vzniká preskripce. To zároveň
znamená, že tyhle naše vlastní komunikační kanály jsou na místech s vysokým počtem
pacientů, tedy cílové skupiny.

DP: Využíváte ještě nějakou formu klasického direct marketingu ve fyzické podobě?
Jako je posílání letáků do schránek a podobné? Nebo už je to spíše vše digitální?
MP: Je to digitální, i když myslím si, že jsem dokonce v naší vlastní schránce jednou nebo
možná dvakrát za těch deset let, co tu bydlíme, našel leták Dr. Maxe. Ale to je skutečně velmi
výjimečně a nemyslím se, že to patří ke standardním nástrojům. To, co využíváme, je ten
mailing v rámci klientského programu.

DP: V čem tkví úspěch zákaznického programu?
MP: Našemu klientskému programu velmi prospělo více věcí. První jsou nové registrace,
které se spustily v roce 2018, díky těm máme nové data. Další bylo otevření nových kritérií,
takže dneska už je program vlastně otevření všem, kdo vyplní formulář. Dneska už dokonce
můžete mít kartu jen virtuální. Dále je to určitě mix benefitů, většinu tvoří samozřejmě
finanční benefity. Ty rozhodují u klientů z větší části. Naše komunikace je ze 60 %



orientována na finanční benefity a ze 40 % na nefinanční benefity členům programu. Cenová
pobídka ovšem není to úplně rozhodující, proč lidé volí lékárny Dr. Max a jeho zákaznický
program. Podle průzkumu, který jsme si dělali, je samozřejmě naplnění claimu "Nízké ceny
pro Vaše zdraví" pro zákazníky důležité, ale dnes, po 15 letech existence na trhu, má Dr. Max
vysokou míru důvěryhodnosti. I díky tomu jsme obstáli v posledním ročníku Mastercard
obchodník roku, což je vlastně nejvýznamnější spotřebitelská cena. Po 7 letech jsme sesadili
IKEA, nejsympatičtější firmu světa dá se říct, asi s Legem. Takže to není jen o té ceně. Také
je důležité zmínit, že máme velmi dobře propracovaný systém vzdělávání, lékárníci jsou
povinni se celoživotně vzdělávat, dostávají za to body od komory, takže my jsme v podstatě
postavili svoji vlastní univerzitu. Jmenuje se to Akademie Dr. Max, takže ta péče o profesní
růst našich zaměstnanců je skutečně vysoká. To se samozřejmě poté zúročí. Do této akademie
mohou jít nejen zaměstnanci, ale všichni zdravotníci, třeba zdravotní sestry. Zároveň Dr.
Max, pokud není zrovna Covid, pořádá přednášky a eventy pro zdravotníky, které je mohou
obohatit.

DP: Nabízí Vaše lékárny nějaké extra služby? Jako měření cholesterolu, tlaku a
podobné?
MP: V Česku je to náročnější, protože je legislativa velmi přísná, pokud jde o požadavky na
zázemí lékárny. Třeba spousta laboratorní přípravy se dělá centrálně. My máme velkou
centrální laboratoř včetně sterilní přípravy, což jsou opravdu úžasné prostory, to máme v
Praze a v Brně, nedávno jsme otevírali jednu v Ostravě. I přesto, že existuje tohle, tak jsou
stále vysoké nároky třeba na rozsah lékárenských laboratoří v zázemí lékáren. Do té doby,
než budou lékárny trochu svobodnější v nakládání se svým prostorem, tak se s doplňkovými
činnostmi pacient v lékárnách příliš nesetká. Protože na to zkrátka nebude místo. My jsme si
řekli, že samozřejmě někde ty metry navíc máme, ale naší prioritou je péče o kůži. To se týká
největšího počtu klientů, protože kůži máme všichni, kůže je největší lidský orgán, je to náš
hlavní štít vůči externím vlivům, proto kůže. Takže jsme udělali dermocentra, kde máme i
diagnostiku. Po pravdě měření tlaku, při situaci, jaká na trhu je, čili lékárníků je nedostatek,
protože univerzitní output je spoustu let konstantní, a lidi z farmaceutických fakult míří často
mimo lékárny, tak ta situace je stále napjatá v lékárnách. V některých krajích, jako jsou
západní Čechy, severní Čechy, je to úplně katastrofální. Takže představa, že při tomhle
personálním stavu, kdy nemáte nikdy naplněné stavy na 100 %, ještě uberete člověka na to,
aby měřil někomu tlak, a mezitím ta fronta jakoby co? Nemůžete v té lékárně přijít a omluvit
se těm lidem, co stojí v řadě, že musíte jít s někým bokem, kde mu změříte tlak. To
samozřejmě nejde. A stejné úskalí podle mě hrozí při tom, v čem se v poslední době hodně
mluví, což je vakcinace v lékárnách. Když už necháme stranou vůbec ochotu lékárníků přijít
do styku s krví třeba, nebo s lidským tělem prostřednictvím vpichu, což je nepochybně
invazivní záležitost, a to už vůbec nemluvíme o tom, že to zákon neumožňuje a určitě to
neumožňují ani prostorové dispozice většiny lékáren v Česku. My bychom dejme tomu
hodně chtěli dělat doplňkové služby, i proto, že se reálný příjem lékáren v posledních letech
snížil. Dá se říct, že na nové výkony bychom mohli požadovat nové platby od pojišťoven, ale
reálně to prostě není v souladu s provozem.



DP: Spolupracovali jste někdy s influencery v rámci své marketingové komunikace?
MP: Zřídkakdy. Influencerky jsme měli jen u launche Physicians Formula, na čemž nám
hodně záleželo, protože to je kosmetická řada, kterou vymyslel americký lékárník pro svou
ženu, která byla atopik, takže to všechno muselo sedět i z lékárenského hlediska. Takže se
jedná o mimořádně šetrnou líčící kosmetiku, není to léčivá dermokosmetika, ale líčící
dermokosmetika. My jsme ji hodně chtěli prodávat a byli jsme hodně pyšní, že ji v tom
portfoliu máme jako jediní v České republice. Také ohlasy na těch sociálních sítích byly
neuvěřitelné. Psaly nám holky, že na to čekaly, že si to do té doby musely vozit z Ameriky.
Takže takhle jednorázově jsme je zapojili. Také ten event byl velkolepě pojatý ve srovnání s
tím, jak se stavíme k ostatnímu portfoliu u nás, protože tohle bylo ve Sky Baru v Hiltonu
nahoře. Potom třeba když jsme launchovali asi nejluxusnější řadu v rámci dermokosmetiky
Nuance, což byla řada kaviár a perly, tak jsme tam krátce spolupracovali se Simonou
Krainovou, to je fakt. To je zatím z toho, co se odehrálo, skutečně všechno. Jinak na
influencery nesázíme, zkrátka a dobře komunikujeme ty věci jinak.

DP: Děláte i nějaký klasický sponzoring?
MP: Jsou to určitě například Běhej lesy. Naše vlajková loď je Taxík Maxík. Na to jsme moc
pyšní, je to něco unikátního. Když máte vlajkovou loď, tak všechno ostatní jsou podružné
záležitosti. Ale i ty podružné záležitosti mohou být pro toho příjemce důležité. Máme systém
malých grantů, kde rozdělíme ročně milion korun na menší projekty. Ty mají zásadní
kritérium, což je orientace na klíčové naše cílové skupiny, což jsou senioři a děti. Takže musí
jít primárně o projekty, které si kladou za cíl změnit kvalitu života seniorům nebo dětem.
Každý rok je to zhruba 10-20 subjektů, které nějaký malý grant dostanou. V rámci malého
grantu dokážeme jednomu subjektu dát až 50 tisíc korun na projekt. Přes 50 tisíc se to dosud
nevyšplhalo nikdy.

DP: Změnila se nějak komunikace během pandemie Covid-19?
MP: Zpočátku jsme utlumili tradiční komunikaci, protože nám to připadalo nepatřičné.
Říkali jsme si, že je potřeba také lidi trochu uklidňovat a říkat jim, co mají dělat. Protože v
tom ten stát v prvních fázích Covidu celkem selhal. Takže jsme se hodně soustředili na
zdravotní osvětu. Protože se nám opravdu vylidnili lékárny a naše lékárnice ty své pacienty
znají, takže ví, že když si pan Novák nepřišel pro léky a vždycky si jich bere tolikhle, takže
léky už asi nemá, ale přesto se bojí do té lékárny přijít. To znamená, že si buď léčbu nějakým
způsobem upravil, takže si buď dávky snížil bez vědomí lékaře, nebo léčbu přerušil, což by
bylo ještě horší. Potřebovali jsme tedy komunikovat, že lékárny jsou bezpečné, že tam jsou
nastaveny standardy tak, aby bylo riziko přenosu co nejmenší. Také jako první v Česku jsme
nainstalovali ve všech našich lékárnách ochranné plexi bariéry nad ty táry, které samozřejmě
blokují šíření toho aerosolu. Skutečně jsme to udělali jako první, byla to pomoc, která mohla
přijít velmi rychle, protože jsme si dokázali zajistit dostatek plexiskla, které poté také na čas
došlo, takže to byla neuvěřitelná operace blesk, kdy projekt vznikl jeden týden a další týden
už jsme montovali plexi bariéry do lékárny, což je neuvěřitelné, zvláště při rozsahu počtu
lékáren, který máme. Zkrátka a dobře tedy komunikovat veřejnosti, že lékárny jsou bezpečné
místo. Dále naše lékárny na rozdíl od ordinací byly skutečně otevřené, takže lidé s problémy,



které jsou řešitelné v rámci lékárny, se mohli obracet na lékárníky, ale to samozřejmě jen
pokud si mohli být jistí, že přijít do lékárny neohrožuje jejich zdraví. Takže to bych řekl, že
byl další cíl. Další cíl byl říct, že péče je dostupná. I když jsme to nedělali v nějaké extrémní
míře, ale kvůli nedostatku personálu v souvislosti s Covidem některé pobočky musely
omezovat otevírací dobu, některé se zavíraly. Takže pak jsme potřebovali komunikovat, že už
jsou ty lékárny také otevřené a že už je pacienti najdou tak, jak jsou zvyklí. Potom jsme
museli komunikovat také dostupnost léčivých přípravků, protože byly na trhu výpadky, a také
ochranných pomůcek, který byl nedostatek. Takže dostat k spotřebitelům rychle informaci, že
už něco je na trhu a je to k dostání. To byl také velký úkol. Také se děly věci, že někteří lidé
si kupovali paralen po deseti baleních, a my jsme tak museli komunikovat i to, že jde o
položku, která je rychle vyprodávaná, aby pak když lékárník řekne, ať se zákazník nezlobí,
ale může mu prodat maximálně 5 balení, aby ten pacient měl pro toto opatření pochopení.
Kromě toho lékárna je ekonomický subjekt, nikdo ho nedotuje. Takže když se propadl trh, tak
jsme samozřejmě museli komunikovat poměrně agresivně i cenově, když už jsme měli
jistotu, že jsme pro bezpečnost v lékárnách udělali úplné maximum a že pacienti nemají
žádný důvod tam nechodit, tak jsme je potřebovali silně motivovat k tomu, že jim stojí za to
do té lékárny zajít, a vlastně jsme přišli v roce 2020 s akcí 100% sleva na doplatek,
samozřejmě tam, kde to jde. Tohle bylo tak silné sdělení, že to nakoplo nejen nás, ale i
celému trhu, takže to byla vlastně služba celému lékárenskému trhu v České republice.

DP: Vy tedy máte vlastní PR oddělení. Jsou ale nějaká média, skrze které častěji
komunikujete PR články a aktivity?
MP: Máme navázanou pravidelnou spolupráci s měsíčníkem Zdraví, což je suplement
regionálních deníků Vltava Labe Media, což je logické, protože oba máme stejného majitele.
Já tvrdím, že dobře fungující PR se opírá o standardní vztahy s médii jako takovými, takže
kromě tohoto, co jsem zmínil, kde jsme přítomni v rámci jednoho většího článku a jednoho
textu v rubrice Poradna, tak myslím, že jinde je to úplně standardní. Jinak třeba klasická
marketingové média, jako je MediaGuru a Médiář. Komunikujeme i všeobecným
zpravodajským médiím. Já komunikuji s každým, kdo mi zavolá. To mi přijde pozoruhodné u
práce v Dr. Maxovi, že se tam významně setkává nabídka s poptávkou. Mnohem častěji než
co já nabízím témata médiím, tak dochází k situacím, kdy média se obrací na nás, protože
jsme se rozhodli nebýt silent, jak tomu v oboru bývá, ví, že u mě ty informace dostanou
nezkreslené a jsem schopný jim je dát v nějakém kontextu celého trhu, ne jenom za Dr. Max.
Takže když byla nějaká situace s respirátory, s nedostatkem, když byla nějaká situace s
nedostatkem antigenních testů, nebo s tím, že ještě neprobíhala, a pak se rozběhla řekněme
nějaká certifikace antigenních testů pro domácí diagnostiku, tak oni věděli, že se mohou
obrátit na mě, že jim k tomu ten background dám, protože ho mám a ten telefon jim zvednu.

DP: Jak se liší Vaše komunikace od komunikace BENU?
MP: Konkurenci nekomentuji. Jsem přesvědčený o tom, že naše komunikace je
koncepčnější, že lépe pokrývá veškeré možnosti, které nabízí konceptům, nebo systém
multichannelu nebo omnichannelu. Pak si myslím, že skutečně naše komunikace je
přímočařejší a srozumitelnější.



Příloha č. 5: Výzkum formou dotazníkového šetření

1. Jak často nakupujete volně prodejná léčiva?
a. 1x za dva týdny či častěji
b. 1x za měsíc
c. 1x za 6 měsíců
d. 1x za rok
e. Méně často

2. Jak způsobem nakupujete volně prodejná léčiva častěji?
a. Online (přes internet)
b. Offline (v kamenné prodejně)

3. Na základě čeho se rozhodujete při výběru lékárny?
a. Lokalita
b. Cena za lék
c. Benefitní program (zákaznická karta)
d. Preferovaná značka lékárenské sítě
e. Doporučení přátel
f. Péče o zákazníka
g. Jiné (doplňte)

4. Jaký způsob marketingové komunikace lékárenských sítí nejčastěji registrujete?
a. Online (sociální sítě, internet, bannery na webu apod.)
b. Offline (televize, billboardy, plakáty, letáky apod.)

5. Nakupujete někdy na základě nějaké marketingové komunikace? (Otázka formou
matice, na výběr vždy možnost “Nikdy, Zřídka, Občas, Často”)

a. TV reklama
b. Tištěný leták
c. Newsletter (mail)
d. Banner na internetu
e. Sociální sítě
f. Online či offline články

6. Jaký typ zvýhodněné nabídky při nákupu v lékárnách nejčastěji používáte?
a. Zákaznická karta
b. Cenová sleva
c. Množstevní slevy (2+1 apod.)

7. V jaké lékárně nakupujete častěji?
a. Dr. Max
b. BENU
c. Jiné (doplňte)

8. Marketingové komunikace které lékárenské sítě si všímáte častěji? (Otázka
formou matice, na výběr vždy možnost “Nikdy, Zřídka, Občas, Často”)

a. Dr. Max
b. BENU
c. Ani jedna

9. Jaká marketingová kampaň lékárenských sítí Vás v poslední době zaujala?



a. Doplňovací
10. Jaký je Váš věk?

a. do 18 let
b. 19-25 let
c. 26-45 let
d. 46-65 let
e. 65+ let

11. Jaké je Vaše pohlaví?
a. Muž
b. Žena
c. Jiné

12. Jste:
a. Student
b. Zaměstnaný
c. OSVČ
d. Nezaměstnaný
e. Důchodce

13. Do které příjmové skupiny patříte?
a. Do 15.000 Kč měsíčně
b. 16.000-25.000 Kč měsíčně
c. 26.000-35.000 Kč měsíčně
d. 36.000-45.000 Kč měsíčně
e. 46.000-55.000 Kč měsíčně
f. 56.000+ Kč měsíčně

14. Bydliště
a. Do 1.000 obyvatel
b. Do 5.000 obyvatel
c. Do 20.000 obyvatel
d. Do 100.000 obyvatel
e. Více než 100.000 obyvatel


