Úspěchy krnovského podnikání
Jestli občas navštívíte některou lékárnu v Krnově či širokém okolí, ale i téměř kdekoliv
po České republice, pravděpodobně ani netušíte, že mnohé z výrobků, které si zakoupíte
přináší do této lékárny krnovská společnost TEAM 4 YOU s.r.o.

TEAM 4 YOU ® : cesta k úspěchu
Receptem je chytit se příležitosti a mít silný tým
Šance, že se běžný zákazník při
návštěvě lékárny setká s pojmem TEAM 4 YOU je velmi
malá, jelikož jde o obchodní
a marketingovou společnost,
která zajišťuje cestu farmaceutickým produktům od
výrobce, přes farmaceutické
distributory až k lékárenským
pracovníkům. Zde tato cesta
výrobků i práce obchodních
reprezentantů
společnosti
TEAM 4 YOU končí. O to větší
váhu má pak konstatování, že
jde o jedničku na českém a slovenském farmaceutickém trhu
v oblasti outsourcingu.

Co je to OUTSOURCING?
Přesná definice podnikatelské
činnosti krnovské farmaceutic-

Snaha pomoci
potřebným
a dětem
Na začátku roku 2012 předali pracovníci TEAM 4 YOU
dětskému oddělení krnovské nemocnice dar v podobě
hraček, které podle zaměstnanců oddělení, děti nejvíce
ocení a zpříjemní jim tak
pobyt v nemocničním zařízení. Hračky byly pořízeny
z příspěvků věnovaných samotnými pracovníky společnosti.

ké společnosti zní: Outsourcing
obchodních a marketingových
služeb ve farmacii. Co je to ale
outsourcing? Zjednodušeně řečeno je to zajišťování části podnikatelské činnosti (například
obchodní zastoupení, provoz
IT apod.) externí společností
na základě vzájemné smlouvy
o spolupráci. (Označení vychází
z anglických slov: „out“ – vnější
a „source“ – zdroj).
Vznik firmy se datuje počátkem
roku 2007 v Krnově, ve stejném
roce na podzim byla také úspěšně spuštěna pobočka na Slovensku. Ačkoliv je TEAM 4 YOU
společností relativně mladou,
prakticky od počátku je společností stabilní a ekonomicky
vyrovnanou, bez úvěrového zatížení. Pracovní tým společnosti
čítá téměř 60 lidí, fungujících

Společníci Petr Malíř a Rostislav Koritar

v České a Slovenské republice
a tento počet rok od roku roste.
Toto číslo je na nevýrobní firmu
velmi úctyhodné a mluví tak
o dynamice, kterou společnost
neztratila i přes nepříliš příznivý vývoj trhu a vlastně celé
české ekonomiky. V posledních
letech došlo také k expanzi obchodní činnosti společnosti, ale
i jiných, dílčích aktivit, do dalších států Evropské Unie a v některých případech i do zámoří.
Základem pro vznik v budoucnu prosperující firmy stáli dva

mladí muži s vizí a hrstka lidí,
většinou s dlouholetými zkušenostmi z farmacie, kteří této vizi
věřili a chtěli se podílet na nové
příležitosti vstupu na lékárenský
trh. V roce 2007 byl outsourcing
ještě doslova v plenkách. Proto
šance na úspěch, spolu se slibně
vyhlížející ekonomickou situací
v Čechách, byl velma realistická.

Proč je sídlo společnosti
zrovna v Krnově?
„Se společníkem jsme v té době
bydleli v Krnově, kde máme
i rodiny, tak nebyl důvod měnit
místo podnikání. Navíc zde byly
velmi příznivé ekonomické podmínky pro podnikání a vstřícný
přístup ze strany státních institucí.“ vysvětluje Petr Malíř, jednatel společnosti TEAM 4 YOU
s.r.o., proč zvolili jako sídlo společnosti právě Krnov. „Dnešní
komunikační prostředky prakticky neznají hranice, není tedy
důvod podmiňovat úspěšné
podnikání sídlem v metropoli
nebo v nějakém velkém městě.
Naopak naši obchodní partneři z Prahy i ze zahraničí rádi
navštěvují Krnov, protože je to
pro ně velmi příjemná „zelená“
změna.“ doplňuje druhý z dvojice mladých podnikatelů Rostislav Koritar. „Je ale pravda, že
infrastruktura spojující Krnov
se zbytkem republiky, potažmo
hlavními dopravními tepnami není ideální, což nám občas
komplikuje distribuci zboží.“
dodává.
Za zmínku stojí také fakt, že
společnost TEAM 4 YOU je
jedinou společností ve střední
Evropě, poskytující outsourcingové a marketingové služby ve farmacii s certifikací ISO
ert
9001:2009.

5 let leaderem
na trhu
Letos slaví společnost
TEAM 4 YOU dvě (velké
a menší) výročí. Kulatých
5 let úspěšného fungování
společnosti možná není
nic výjimečného, ovšem
pokud jste od vzniku firmy až do současnosti outsourcingovou jedničkou
na trhu v široké oblasti
farmaceutického průmyslu, stojí zato to řádně
oslavit.

Prezentace
TEAM 4 YOU
v zahraničí
Velkou pozornost věnuje krnovská společnost
TEAM 4 YOU prezentaci
na zahraničních veletrzích pro firmy a instituce
z oboru farmacie a zdravotnictví. Pravidelně je
například na seznamu
účastníků na švýcarském
tradičním veletrhu Vitafoods v Ženevě, největším evropském veletrhu
zaměřeném na doplňky
stravy a zdravou výživu,
který každoročně navštíví
tisíce lidí.

