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Pokud jste se někdy v minulosti zúčastnila 

některé z odborných konferencí Angis Plus, 

nejnavštěvovanějších odborných akcí pro 

zaměstnance lékáren v České republice, jistě 

jste nepřehlédla do zelena laděnou výstavní 

expozici společnosti TEAM 4 YOU®. Byli jsme 

jedna z prvních společností, které před 5 

lety přinesli na semináře Angis nový - svěží 

styl prezentace společnosti a současně 

první outsourcingová společnost, která zde 

kdy prezentovala své obchodní partnery.  

Nebáli jsme se investovat do zviditelnění na 

odborných seminářích, a to jak do velikosti 

expozice, tak do vybavení. (Jako první jsme 

použili pro naši prezentaci tzv. Pop-up stěnu, 

v TEAM 4 YOU® pracovně nazvanou „cirkus“). 

Dnes ji využívá na podobných akcích možná 

třetina vystavujících firem. 

K pětiletému výročí jsme však chtěli osvěžit naši 

vizitku na odborných konferencích a nakonec 

i v obchodním světě české a slovenské 

farmacie. Zvolili jsme proto poněkud lehčí 

a modernější grafický styl celé expozice, 

převažující zelené barvě jsme však zůstali 

samozřejmě věrni. Pro lepší přehlednost 

prezentovaných produktů využíváme stylové 

vitríny místo standardních stolků, které občas 

neumožňovaly dobrou orientaci lékárnic 

a identifikaci partnerských společností. 

A co by to bylo za oslavu, kdyby chyběl dort 

a šampaňské. Rádi tedy i vás uvítáme v naší 

nové expozici a krom malého pohoštění si 

odnesete i drobný dekorativní dárek a vzorky 

některých produktů pro vyzkoušení. Na závěr 

pátečního dne losujeme hned 2 soutěže 

o zajímavé dárky. Na společenském večeru pak 

naše barvy hájí jednatel společnosti Petr Malíř 

v tanečním maratonu AngiStars – když firmy 

tančí. 

Slavíme,	vzpomínáme,
děkujeme,	plánujeme!
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Pot, slzy a spousta emocí. To vše dokázali 
zástupci farmaceutických společností přeměnit 
na ladné a procítěné taneční kreace pod 
taktovkou známého mistra tance Honzy 
Tománka a jeho týmu Kometa Stars Brno. 
Taneční soutěž amatérsko-profesionálních 
párů přinesla až neočekávaný úspěch a velký 
ohlas mezi lékárenským obecenstvem. Jedním 
z tančících amatérů je i Petr Malíř, jednatel 
a obchodní ředitel společnosti TEAM 4 YOU®, 
který nám shrnul dosavadní tréninky i již 
2 „ostrá“ vystoupení následujícími větami: 
„Vyrostl jsem s hokejkou v ruce a s bruslemi 
na nohou, tak si asi dokážete představit, jak 
jsem poprvé reagoval na nabídku zúčastnit 
se taneční soutěže AngiStars.“ říká Petr Malíř. 
„Nicméně odjakživa jsem byl soutěživý 
a zvídavý, takže chuť vyzkoušet něco nového 
byla silnější a nakonec jsem na tuto neobvyklou 
nabídku kývl. Dnes jsem rád, že jsem to udělal.
Můj velký obdiv patří jak mým amatérským 
spolubojovníkům, tak i členům skupiny 
Kometa Brno, protože s námi neměli vůbec 
jednoduchou práci, na druhou stranu však také 
žádné slitování.“ dodává s úsměvem. 
Průvodci společenským večerem jsou pak 
herečka a moderátorka Mahulena Bočanová 
a již zmíněný taneční mistr Jan Tománek. Ti také 

v průběhu večera vyhlásí výherce z řad diváků, 
který, pokud hlasoval pro vítězný taneční pár, si 
odnese domů velmi hodnotnou cenu.
Unikátní taneční projekt AngiStars je jistě 
jednou z nejzajímavějších aktivit, které 
se kdy na těchto odborných seminářích 
odehrály a určitě stojí za to vidět a zažít 
atmosféru tanečního večera. Rozhodně tedy 
doporučujeme navštívit webové stránky 
www.angis.cz a přihlásit se již nyní na Vám 
nejblíže pořádanou konferenci Angis Plus 
(pozn: přihlášky na podzimní semináře budou 
dostupné koncem dubna), protože většinou je 
kapacita seminářů před samotným zahájením 
již naplněna a počet účastnic je omezen 
kapacitou hotelových prostor. 
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TEAM	4	YOU®	tančí	s	hvězdami

Seznamte	se

Výročí	jsme	oslavili	dalším	
rozšířením	týmu	spolupracovníků

V březnu jsme opět rozšířili základnu 
spolupracovníků TEAM 4 YOU® s.r.o. Je to 
dáno především rostoucí poptávkou po 
outsourcingových službách farmaceutickými 
firmami a také pozitivními referencemi a historií 
naší společnosti. V půli března se tedy týmová 
základna největší  outsourcingové společnosti 
na farmaceutickém trhu v České republice 
ustálila na čísle 65. Vítáme tedy tímto nové 
spolupracovníky, kteří v lékárnách prezentují 
výrobky tradičních i nově vzniklých společností 
a věříme, že  jejich zkušenost z navštěvovaných 
lékáren budou stejně příjemné jako zkušenosti 
jejich, služebně starších, kolegů. 

Ivana Fidlerová
774 790 301

Tomáš Semera
773 758 801

Telefonistka:
Kateřina Synková
774 790 318

Západní čechy:

Radek Mlenský
774 790 302

Pavlína Habová
773 758 802

Telefonistka:
Petra Žemličková
774 790 310

Severní čechy:

Lukáš Vaněček
774 790 303

Lukáš Trýbl
773 758 803

Telefonistka:
Lenka Škrobáková
774 790 315

Praha a Kladno:

Viktor Kluka
774 790 304

Hana Hrubá
773 758 804

Telefonistka:
Jana Paštěková
774 790 309

jižní čechy:

Jakub Šlégl
774 790 305

David Kulhánek
773 758 805

Telefonistka:
Kateřina Synková
774 790 318

Východní čechy:

David Hanzelka
774 790 306

Petra Křížová
773 758 806

Telefonistka:
Lenka Škrobáková
774 790 315

Severní Morava:

Miroslav Lauermann
774 790 307

Pavel Vysloužil
773 758 807

Telefonistka:
Kateřina Synková
774 790 318

jižní Morava:

Akční a rabatové nabídky v obchodní části magazínu lze objednat pouze přes uvedené obchodní reprezentanty nebo operátorky call centra společnosti TEAM 4 YOU® s. r. o.

JEDINá SPOLEČNOST VE STřEDNí EVROPě, 
POSKYTUJíCí OUTSOURCINGOVé A MARKETINGOVé 
SLUžBY VE FARMACII, S CERTIFIKACí ISO 9001:2009.
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