Këshilla për Bizneset e Vogla

Keni gjetur tregun tuaj?
Mëso se si.
Me financim nga Bashkimi Evropian, ne kemi ndihmuar kompaninë dinamike farmaceutike nga
Kosova për të rritur asortimanin e tyre të produkteve dhe për të sjellë standardet e tyre të kualitetit
në harmonizim me rregullat e BE-së.

Këshilla për Bizneset e Vogla

Prodhues i produkteve
farmaceutike, Kosovë
Ne kemi ndihmuar TrePharm,
prodhues i produkteve farmaceutike
në Kosovë, për të zgjeruar
asortimanin e produkteve dhe
përmbushur standardet e cilësisë
sipas BE-së. Në fund të projektit,
Trepharm kishte dyfishuar produktet
dhe kompania është tani gati për
certifikim.

•Zhvillimin e strategjisë së re të
biznesit, duke u fokusuar në produktet
me potencial për t'u bërë liderë në
segmentin e tyre

TrePharm është një biznes familjar, i
themeluar në vitin 2008. Kur ne filluam
të punojmë me kompaninë, ata sapo
kishin nisur shitjen e pare të
produkteve të tyre. TrePharm përballej
me konkurrencë të ashpër, pasiqë
shumica e produkteve të saj ishin
tashmë të pranishme në treg.

•Dizajnimin e laboratorit pilot të
Kërkimeve dhe Zhvillimit (K&ZH), për
të zgjeruar gamën e produkteve

Kompania kishte sistem të sigurimit të
cilësisë, por që nuk zbatohej plotësisht.
Ne përputhem TrePharm me Dr. Lino
Filippo Ciceri, këshilltar ndërkombëtar
nga rrjeti jonë i ekspertëve industrial,
dhe me njëkimist nga Italia me 30 vjet
përvojë në zhvillimin e produkteve dhe
planifikim të biznesit, të cilët kishin
punuar tek disa kompani farmaceutike
të njohura ndërkombëtare.
Duke punuar ngushtë me menaxherët e
lartë të TrePharm-it , mbështetja jonë
ka përfshirë :

•Rritjen e njohurive rreth metodave
dhe pajisjeve të reja të prodhimit dhe
ndërtimin e kontakteve të reja përmes
vizitës studimore në Itali
•Prezantimi i metodave të reja të
menaxhimit, të tilla si kontabiliteti i
kostove dhe përmirësimi i logjistikës së
brendshme.
Me kërkesën e TrePharm , këshilltari
ynë ka prezantuar praktikat më të mira
të menaxhimit në farmaci tek rreth 100
farmacistë nga e gjithë Kosova në një
seminar të akredituar nga Ministria e
Shëndetësisë së Kosovës .
Të pajisur me një vizion strategjik të
biznesit, laboration e ri të K&ZH, dhe
njohuri të përmirësuara menaxheriale,
TrePharm ka lansuar produkte të reja
të fokusuar në ato gjenerike dhe unike
për tregun lokal. TrePharm, pothuajse
ka dyfishuar numrin e tyre të
produkteve , ka rritur qarkullimin me
46 për qind në vitin 2013 dhe ka
eksportuar 10 për qind të produkteve
të prodhuara. Me zgjerimin e gamës së
produkteve, edhe fuqia punëtore është
zgjeruar me 12 për qind.

Qarkullimi

+46%
Punëtorët

+12%
Numri i produkteve

x2
Eksporti

+10%
Total vlera e projektit

57,000 Euro
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Cilësisë dhe sigurisë procedurat e reja TrePharmsë do të thotë produktet e tyre të përmbushin
standardet e BE.

•Thjeshtimin e procedurave duke u
fokusuar më Praktikat më të mira të
Prodhimit (PMP) dhe Sigurimit të
Cilësisë (SC)
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Ky projekt është financuar nga
Bashkimi Evropian

