Percepția românilor despre
farmacii
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Metodologia utilizată în vederea
realizării acestui studiu a fost
una calitativă și a constat în
realizarea a 4 Mini Focus
Grupuri și 10 interviuri în
profunzime
Focus grupurile au fost realizate
cu femei și bărbați, cu
vârsta cuprinsă între 20 și
35 de ani
Interviurile au fost realizate cu
farmaciști
angajați
ai
anumitor
lanțuri
de
farmacii

• Mini Focus Grupurile
s-au realizat în perioada
6-7 iulie

• Intreviurile

au

fost

realizate în perioada 15 iulie
• În București

Obiceiuri de cumpărare a
medicamentelor
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Semnificații generale ale medicamentelor
Atunci când vine vorba de medicamente, românii se raportează la acestea ca având
semnificații diverse, cele mai multe răspunzând nevoii de control, siguranță și
relaxare:
• Prevenire – ajută la prevenirea unor boli (in special produse de imunizare, vaccinare)
• Tratare – se iau ”la nevoie”, după ce anumite afecțiuni sunt deja instalate
• Menținere/ înfrumusețare – produse cosmetice pentru întreținerea zilnică
(creme, vopsele) însă și suplimente alimentare care ajută la buna funcționare a
organismului (vitamine, minerale, calciu etc.)
Chiar dacă în majoritatea cazurilor medicamentele sunt asociate cu ideea de
tratamente alopate, există în ultima vreme tendința românilor de a asocia
medicamentele și cu produsele naturiste (tratamentele nealopate) mai ales în cazul
prevenției bolilor și a menținerii sănătății – “Cereri venite în special de la clienții care citesc

Formula Asul Verde (Formula As) și vor tot felul de produse naturiste, că tot e trendul
ascendent.” (Farmacist)
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Principalele surse de informare
Medicul specialist

• principala sursă de informare
• ”de încredere”, în special pentru
medicamente de tratare a afecțiunilor
grave

”Pentru afecțiuni mai grave care necesită
antibiotice, care nu sunt safe luate de
capul tău.”(F, 20- 35 ani)

Experiența anterioară

• cumpărarea medicamentelor care
au mai fost încercate anterior și
care au avut rezultate benefice
• în cazul afecțiunilor ușoare
(răceli, migrene etc)

”Știu din trecut ce m-a ajutat și ce
medicamente mi se potrivesc.” (F,

20-35 ani)

Informare individual - internet,
prospect

• consumatorii au devenit tot mai atenți
la ceea ce conțin medicamentele și
reacțiile adverse provocate
• informațiile de pe prospect au un rol
decisiv în alegerea unor medicamente
• informații pe diverse platforme online
– ”Am mai căutat pe net afecțiunea și
alternativele de tratament.” (F, 20-35)

Farmacistul

• sfaturi ”la cerere” atât pentru unele
afecțiuni mai ușoare cât și pentru
unele mai grave care necesită
antibiotic

”De cele mai multe ori vin după
ureche, fără rețetă. Ne întreabă, cer
anumite medicamente.” (Farmacist)

• uneori este cerută părerea
farmacistului chiar și când au rețetă
(alternative mai ieftine)

Prieteni, cunoștințe

• sfaturi cerute în special pentru
afecțiunile mai ușoare dar
care necesită o rezolvare
rapidă (medicamente cu efect
imediat/rapid)

”Mie mi s-au potrivit mereu
sfaturile prietenilor atunci
când am avut o problemă.” (B,

20-35 ani)

Criterii de alegere a
farmaciilor
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Farmacia preferată
În majoritatea cazurilor, clienții și-au format
preferințe pentru anumite farmacii care
au reușit să le îndeplinească nevoile și
cererile
Preferința a fost generată atât de:
• factorii emoționali - comportamentul
farmaciștilor și atenția sporită vis-a-vis de
nevoile clientului
• factorii raționali – prețuri mici,
aprovizionare, apropiere de casă/ serviciu
etc.
Preferințele clienților pot fi diferite și în
funcție de categoria de produse pe care
doresc să le achiziționeze – unele farmacii
sunt preferate pentru medicamentele alopate,
altele pentru naturiste și altele pentru produse
de îngrijire (cosmetice)
Pe de altă parte, există anumite cazuri în
care preferințele au fost ”impuse” de
anumite contexte – clienții au devenit fideli
doar anumitor farmacii deoarece sunt unicele
distribuitoare pentru anumite medicamente

Cele mai importante criterii de alegere

Proximitate

Personal

Un important
Farmaciștii reușesc să
factor de
fidelizeze clienții
decizie, mai ales
dacă:
în cazurile urgente
• tratează cu atenție
când afecțiunea
problemele acestora
necesită o
• sunt proactivi și găsesc
medicație
soluții
imediată
• sunt de aceeași parte a
baricadei (fac
recomandări mai

Notorietate

Sunt preferate
lanțurile de farmacii
deoarece:
• au prețuri mai mici
• sunt bine aprovizionate
• au o diversitate mare
de produse
• promoții mai multe
• beneficii client (luarea
tensiunii, consilieri la

Prețuri

Criteriu important
mai ales în situațiile
în care:
•Medicamentele
dorite au prețuri
foarte ridicate
•lista de cumpărături
este lungă

Imaginea principalelor
farmacii din România
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Aspecte generale
În ultimii ani piața farmaciilor a cunoscut o adevărată explozie din punctul de
vedere al extinderii – ”S-au înmulțit. La fiecare colț de stradă este câte o farmacie.” (F,
20-35 ani)
Acesată extindere masivă a făcut ca această piață să devină una dinamică și
competitivă, însă numai unele farmacii aparținând lanțurilor renumite par să
țină pasul cu toate cerințele consumatorilor pe când farmaciile de cartier devin
tot mai ”depășite”, demodate – ”Există câteva lanțuri foarte mari dar mai sunt și

unele farmacii mai micuțe de cartier care cred că o să moară în curând.” (F, 20-35 ani)

Lanțurile de farmacii devin mai apreciate în detrimentul farmaciilor de cartier
din următoarele motive:
• oferă unele beneficii clienților: aparate de măsurat tensiunea, glicemia, consilieri la raft
• personal mai bine pregătit – ”Sunt mai mulți tineri cu studii de specialitate, cu mai
multe cunoștințe.” (F, 20-35 ani)
• program prelungit și mai multe farmacii în regim non-stop
• sedii răspândite în toate zonele din marile orașe
• carduri de fidelitate
• prețuri mai mici și promoții frecvente
• produse așezate în raft la îndemâna clientului – ”Nu trebuie să mai ceri ceva anume,
te poți uita și singur acum la ce conține.” (B, 20-25 ani)
Schimbarea vine pe de altă parte și din partea clientului în ultimii ani - situația
financiară a determinat o scădere a puterii de cumpărare și a
comportamentului vis-a-vis de farmacii – ”Sunt orientați către produse mai ieftine

și cumpără si mai puțin. Dacă înainte cumpărau cutii acum cumpără la folie sau la
pastilă.” (Farmacist)

Farmacia ideală are...

Comenzi online

mai ales pentru
medicamentele care se
găsesc greu

”Ar fi ideal să existe și
în farmacii comenzi
online ca peste tot, ar
fi deosebit de util.” (B,
20-35 ani)

Site prevăzut cu
motor de căutare
online pentru a afla
dacă anumite
medicamente există în
stoc

”Să știm să căutam
dinainte, să nu batem
drumul degeaba.” (F,
20-35 ani)

Farmaciști
înțelegători

să ofere soluțiile mai ieftine
și nu cele mai scumpe; să le
comunice pe ambele în
aceeași măsură

”Să nu îți bage mâna în
buzunar dându-ți cele mai
scumpe alternative. Să îți
spună și ce au mai ieftin nu
numai scump.” (F, 20-35
ani)

Rețete doar pentru
antibioticele foarte
puternice nu și pentru
unele medicamente ”soft”
(ex: algocalmin)

”Chiar nu văd rostul
rețetelor pentru antibioticele
foarte ușoare sau mai nou
algocalmin...pierdem timp
aiurea pe la doctori.” (B, 2035 ani)

Case de marcat
separate
pentru cosmetice și
medicamente – ”Este

enervant să stai la coadă cu
medicamente urgente după
clientul din fața ta care nu
știe ce nunță de fond de ten
să își aleagă” (F, 20-35)

Principalele farmacii

Profesioniști
• Angajații reprezintă punctul
diferențiator
• Percepuți a fi profesioniși, cu
studii

Populare
• Vizibilitate mare datorită
comunicării continue
• Par să adreseze publicul mai în
vârstă prin reclame, promoții
• Varietate de produse
• Carduri de fidelitate avantajoase

Exclusiviste

Accesibile
• Prețurile cele mai mici
• Au laborator prorpiu
• Depășite de cerințele actuale ale
consumatorilor

• Imaginea cel mai clar
conturată: SENSI blu, Help Net
• Prețurile cele mai ridicate
• Mult personal angajat – toate
casele au mereu câte un
farmacist
• Varietate mare de produse
• Vizibilitate mare prin produsele
cosmetice și pentru copii mult
mai prezente la raft

SENSI blu

O tânără de 25 de ani
Foarte atentă la imaginea pe care o are
Investește mulți bani în produsele de
îngrijire

•
•
•
•

Sedii atractive – atmosferă
plăcută, locații luminoase,
primitoare
Varietate mare de produse de
îngrijire – unele produse care
nu pot fi găsite în altă parte
Consultanți la raft – în special
pentru produsele dermatocosmetice, uneori și medici
dermatologi când există promoții
speciale

•
•

Imagine de supermarket –
faptul ca pun mai mult accent pe
alte produse decât pe cele
medicamentoase generează o
imagine ”de supermarket” și mai
puțin de farmacie
Prețuri ridicate la toate
produsele – comparativ cu alte
lanțuri de farmacii
Strictețe în ceea ce privește
rețetele – ”Am fost sa îmi iau o

fiolă de Algocalmin și mi-a spus
că nu îmi poate da, să mă duc la
medic pentru asta.” (F, 20-35 ani)

Help Net

•
•

•

Cele mai multe locații în regim
non-stop
Prețuri mai accesibile la
produsele cosmetice –
comparativ cu alte farmacii similare
(SENSI blu)
Proactivitate la nevoile
clienților – ”Aveam nevoie de un

anumit medicament și doar la ei sau zbătut, au sunat în altă parte, la
alt sediu și au rezolvat.” (F, 20-35
ani)

Femeie responsabilă, la a doua vârstă
Mereu în tendințe, îngrijită
Stăpână pe sine
Mai rigidă, distantă față de cei din jur

•
•

Sedii mai puțin atractive –
design mai rece, mai puțin
luminos
Insistență – ”Dacă nu au ei

anumite medicamente îți spun că
nu se mai fabrică, asta ca să
cumperi orice altceva de la ei.” (F,
20-35 ani)

Catena

•
•

•

Cea mai mare vizibilitate –
publicitate continuă
Popularitate – imagine generată de
promoțiile care targhetează public din
toate clasele sociale:”Pare că se
adresează tuturor oamenilor.” (F, 20-35
ani)
Farmaciști amabili, apropiați de
oameni – ”Caută să te ajute, nu îți

vând neapărat produsele cele mai
scumpe.” (F, 20-35 ani); ”Se vede că le
pasă. Pe mine m-au și sfătuit să mă duc
la un dcotor cu problema mea.” (F, 20•
•

35 ani)
Originalitate – premii în excursii la
stațiuni balneare, cărucioare etc.
Prețuri accesibile – comparativ cu
alte farmacii din lanțurile mari; carduri
de fidelizare cu reduceri mai mari

O femeie în vârstă, foarte populară
Omniprezentă – pare să acapareze
tot spațiul pe unde merge
Uneori devine agasantă
Îi tratează pe toți ca egali, îi înțelege
și îi ajută mereu

•

Publicitate agresivă –
comunicare atât la TV, cât și
afișaje stradale: ”Îi vezi peste tot,

în fiecare statație de aubtobuz, îi
auzi mereu.” (B, 20-35 ani)

O femeie matură, peste 40 de ani
Știe exact ce își dorește de la viață
Pune preț pe profesionalism
Educată, are studii de de
specialitate

DONA

•
•

•

Vizibilitate crescută, creată
în ultima vreme – datorită
reclamelor TV
Farmaciști profesioniști, de
încredere – datorită comunicării
din reclame care subliniază ideea
de traininguri interne ale
farmaciștilor
Laboratoare proprii – aspect
unic, diferențiator: ”Prepară

anumite medicamente pe care nu
le găsești în mod normal.” (F, 2035 ani)

•

•

Sedii mai puține – răspândire
în mai puține zone
Amabilitate forțată a
farmaciștilor – ”Par că se

chinuie prea mult, că așa le cere
fișa postului.” (F, 20-35 ani)

Belladonna

O persoană simplă, fără prea
multe pretenții
Încearcă să îi ajute pe cât posibil
pe cei din jurul ei
Pare să fi rămas în trecut, nu prea
reușește să fie ”la modă”
•

•

•

Cele mai mici prețuri – chiar
dacă nu există carduri de
fidelitate, prețurile sunt
percepute a fi cele mai scăzute
Produse variate pentru
ingrijirea copiilor

•

•

Farmacii cu un aer învechit – nu
sunt modernizate, design învechit al
locațiilor
Farmaciști puțini la case –
creează pe de o parte aglomerație și
pe de altă parte clienții nu pot
discuta prea mult cu farmaciștii care
sunt grăbiți:”Trebuie să stai mereu

la cozi imense pentru că sunt
puțini.” (F, 20-35 ani)
Produsele dincolo de vitrină –
clienții nu pot atinge și citi detalii
despre produse pe care le doresc
deoarece sunt dincolo de geam

Denisa Iacoboaea, Qualitative Researcher Executive

