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Wydatki per capita na produkty farmaceutyczne, 2015
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Sprzedaż leków na receptę na świecie, 2008-2022 
(w mld USD) 

Źródło: Evaluate, 2017.



Sprzedaż leków na receptę na świecie, 2016 i 2022 
(w mld USD) 

Źródło: Evaluate, 2017.



Wpływy ze sprzedaży nowych leków

Źródło: Evaluate, 2016.

Sprzedaż 12,6 mld USD 
w pierwszym roku na rynku 



Sprzedaż leków generycznych na świecie, 2015-2020 
(w mld USD) 

Źródło: TEVA, 2016.



Cukrzyca – grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią 
(podwyższonym poziomem glukozy we krwi) wynikającą z defektu produkcji 
lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki. 

Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i 
niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i 
naczyń krwionośnych.

Cukrzyca



Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2014 r. na świecie żyło 422 mln 
dorosłych z cukrzycą (dla porównania – w 1980 r. było ich 108 mln).

W Europie żyje ok. 60 mln ludzi z cukrzycą (10.3% mężczyzn i 9.6% kobiet 
w wieku 25 lat i więcej). 

Rozpowszechnienie cukrzycy sięga w Polsce 9,5%.

Zapotrzebowanie na terapie leczenia cukrzycy

Źródło: WHO.



Sprzedaż leków na receptę na świecie wg zastosowania 
2016 i 2022 (w mld USD) 

Źródło: Evaluate, 2017.



Sprzedaż leków Rx na cukrzycę na świecie wg firm
2016 i 2022 (w mln USD) 

Źródło: Evaluate, 2017.



Sprzedaż leków Rx na cukrzycę na świecie wg produktów
2016 i 2022 (w mln USD) 

Źródło: Evaluate, 2016.

Substancją czynną preparatu jest sitagliptyna, doustny lek przeciwcukrzycowy. Sitagliptyna stosowana jest w celu zmniejszenia 
stężenia glukozy we krwi w przebiegu cukrzycy typu 2. Sitagliptyna jest lekiem wpływającym na stężenie hormonów inkretynowych, 
tj. peptydów zwiększających poposiłkowe wydzielanie insuliny przez komórki beta trzustki. Hormony inkretynowe produkowane są 
przez komórki jelita cienkiego w odpowiedzi na glukozę. Należą do nich glukagonopodobny peptyd-1 (GLP-1) i zależny od glukozy 
peptyd insulinotropowy (GIP). Oba hormony są szybko inaktywwane przez enzym peptydazę dipeptydylową-4 (DPP-4). Działanie 
sitagliptyny polega na zahamowaniu aktywności DPP-4. Skutkiem działania leku jest więc zwiększenie stężenia hormonów 
inkretynowych, co skutkuje zwiększeniem uwalniania insuliny w odpowiedzi na glukozę. W konsekwencji u chorych na cukrzycę typu 
2 poprawia się kontrola glikemii poprzez zmniejszenie stężenie glukozy we krwi na czczo oraz po posiłku.



Wartość segmentu produktów bez recepty w aptekach i Internecie 
w 2017 r. osiągnęła 14,2 mld złotych (liczone w cenach detalicznych 
brutto). 

Do sprzedaży tego segmentu zaliczamy: leki OTC, suplementy diety, 
artykuły medyczne oraz kosmetyki apteczne. 

Segment ten w 2017 roku miał około 44% udziału wartościowego w 
całym rynku farmaceutycznym w Polsce (wliczając leki, suplementy 
diety, artykuły medyczne oraz kosmetyki apteczne). Z tego leki OTC 
stanowią około 20,9%.

Wielkość rynku leków OTC i suplementów diety, 2017

Źródło: PASMI, RYNEK FARMACEUTYCZNY, 2017



Źródło: PASMI, RYNEK FARMACEUTYCZNY, 2017

Udziały korporacji w rynku leków OTC, 2017
(sprzedaż w kanale aptecznym w cenach dla pacjenta)



Źródło: PASMI, RYNEK FARMACEUTYCZNY, 2017

Sprzedaż 
głównych kategorii 

rynku OTC, 2017
(sprzedaż 

w kanale aptecznym 
w mln zł)



Aflofarm powstał w Pabianicach w 1989 r. pod nazwą Aflopa. 
Od tamtej pory firma co roku zdobywała coraz lepsze pozycje 
w rankingach farmaceutycznych, by w 2012 r. zostać liderem 
na rynku OTC (produktów bez recepty).

Aflofarm, lider rynku OTC w Polsce

W 2017 roku Aflofarm przy 716,6 mln zł przychodów 
zanotował 206,7 mln zł dochodu brutto.
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„Czy w ostatnich 12. miesiącach kupował/a (lub realizował/a bezpłatne recepty) Pan/i 
preparaty “na kaszel” dla siebie lub kogoś ze swojego gospodarstwa domowego?”

(próba  losowa, n=531)

Szacunkowa liczba gospodarstw domowych, które w ostatnich 12. miesiącach kupiły preparat
na kaszel wynosi 7 900 tys.

Nabywcy preparatów na kaszel

Źródło: BPS Consultants Poland, 1999.



Nabywcy preparatów na kaszel

Preparaty na kaszel kupują najczęściej:

• kobiety (stanowią 78% ogółu kupujących); 

• osoby w wieku 31-40 lat (29%), 21-30 lat (24%) oraz 41-50 lat (24%);

• osoby o wykształceniu średnim (55%);

• osoby o statusie zawodowym pracownika umysłowego (21%) oraz emeryta / 
rencisty (21%);

• osoby o dochodach 1001-2000 zł (39%) oraz do 1000 zł (33%);

• małżeństwa z dziećmi w wieku 7-18 lat (33%);

• osoby mieszkające na wsi (33%) i w małych miastach (do 50 tys. mieszkańców) 
(26 %) oraz w największych aglomeracjach miejskich (pow. 200 tys. mieszkańców) (23%).

Źródło: BPS Consultants Poland, 1999.



Kryteria wyboru marki 
Znaczenie danego czynnika wyboru 

(wskaźnik ważony)*

preparatu na kaszel Nabywcy 
Flegaminy

Nabywcy 
Bronchicum

Nabywcy 
Pini

przepisanie (lub wskazanie) preparatu przez lekarza 33 22 15

dotychczasowe pozytywne doświadczenia 25 29 37

cena 14 8 14

porada farmaceuty (w aptece) 10 17 11

dogodna forma preparatu 6 7 7

smak preparatu 5 6 11

porada rodziny / znajomych 3 4 3

opis działania preparatu w prasie medycznej 1 2 0

reklama preparatu w tv, radio lub prasie popularnej 1 3 0

ulotka reklamowa (z apteki, ośrodka zdrowia itp.) 1 2 1

ulotka reklamowa przesłana pocztą 1 0 0

przyciągające wzrok opakowanie 0 1 0

inne czynniki 1 1 1

Kryteria wyboru marki preparatu na kaszel 
(wskaźniki ważone)

Źródło: BPS Consultants Poland, 1999.



Źródło: CBOS, 2016.

Przeciętne miesięczne wydatki Polaków na leki 
dostępne bez recepty i suplementy diety, 2016



Źródło: CBOS, 2016.

Nabywcy leków dostępnych bez recepty (OTC), 2016

Po niemal wszystkie typy leków OTC i suplementów diety częściej sięgają 
kobiety niż mężczyźni. Zależność ta jest szczególnie wyraźna w przypadku 
środków dermatologicznych (27% wobec 3%), leków przeciwbólowych i 
przeciwzapalnych (75% wobec 60%), łagodzących objawy przeziębienia 
(74% wobec 62%), dolegliwości pokarmowe (33% wobec 21%), objawy 
alergii (19% wobec 10%), preparatów witaminowych i poprawiających 
odporność (56% wobec 47%), wpływających na zdrowie stawów i kości 
(21% wobec 12%), a także wspomagających odchudzanie (6% wobec 3%). 
Jedyną kategorią środków, która wśród mężczyzn cieszy się znacznie 
większą popularnością niż wśród kobiet, są odżywki dla sportowców (7% 
wobec 1%) .



Źródło: CBOS, 2016.

Stosowanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
leków dostępnych bez recepty (OTC), 2016



Źródło: CBOS, 2016.

Odczuwanie działania leków 
dostępnych bez recepty i suplementów diety



Źródło: Federacja Konsumentów, Leki bez recepty, 2015.

Częstotliwość kupowania leków bez recepty (n=2674)



Źródło: Federacja Konsumentów, Leki bez recepty, 2015.

Czynniki ważne przy zakupie leków bez recepty (n=2514)



Aflofarm - produkty

Źródło: www.aflofarm.com.pl



Morwa biała (Morus alba L.), pochodząca z Azji, jest od wieków znana jako roślina o 
właściwościach leczniczych. Zarówno liście, owoce, nasiona, jak i kora stanowią cenne 
źródło związków bioaktywnych. Z różnych części morwy pozyskiwanych jest wiele 
substancji biologicznie aktywnych, do których należą przede wszystkim: flawonoidy 
(astralagina, kemferol, kwercetyna, rutyna) i alkaloidy (1-dezoksynojirimycin).
Zidentyfikowane w morwie substancje odgrywają istotną rolę w profilaktyce oraz 
wspomaganiu leczenia chorób cywilizacyjnych: cukrzycy, otyłości, nadciśnienia 
tętniczego. Ponadto działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe 
pozwala zaliczyć morwę białą do roślin o szerokim potencjale leczniczym. 

Źródło: Joanna Grześkowiak, Małgorzata Łochyńska, 2017.

Colfarm – produkt Morwa Biała forte



Ceny produktów na ból głowy



Promocje cenowe w sklepie internetowych SFD



Źródło: Federacja Konsumentów, Leki bez recepty, 2015.

Odsetek kupujących leki bez recepty 
w różnych placówkach handlowych (n=2667)



Modele reakcji adresatów na przekaz komunikacyjny

FAZA MODEL 
AIDA

MODEL 
HIERARCHII 
EFEKTÓW

MODEL 
ADAPTACJI 
INNOWACJI

MODEL 
KOMUNIKOWANIA

kognitywna uwaga świadomość 
wiedza

świadomość oddziaływanie, odbiór,
reakcja kognitywna

afektywna zainteresowanie,
chęć posiadania

pozytywny stosunek,
preferencje, 
przekonanie

zainteresowanie,
ocena

zmiana stosunku, intencja

behawioralna działanie zakup próba adaptacji reakcja

AIDA (Attention - Interest - Desire - Action) 

Źródło: P. Kotler: Marketing Management



Oddziaływanie mediów 
(zapamiętane reklamy preparatów na kaszel) 

(próba losowa, n=531)

Media
Liczba osób, które zauważyły 

jakąkolwiek reklamę preparatów na 
kaszel w danym medium

% osób, które zauważyły 
jakąkolwiek reklamę 

(n=249)

% ogółu 
respondentów 

(n=531)
TV 180 72 34

Ulotki 90 36 17

Prasa 53 21 10

Radio 20 8 4

Inne 13 5 2

Źródło: BPS Consultants Poland, 1999.



Wydatki na reklamę produktów farmaceutycznych ciągle rosną. Z raportu 
firmy Kantar Media wynika, że w 2015 roku był to największy rynek 
reklamy w Polsce. Firmy z branży farmaceutycznej wydały w 2015 roku na 
reklamę leków OTC (bez recepty) 4,3 mld zł: w telewizji 2,82 mld zł, w 
stacjach radiowych 1,12 mld zł, w gazetach i magazynach 0,36 mld zł. 

Wartość rynku suplementów diety w Polsce jest szacowana na około 3 mld 
złotych rocznie. W 2015 roku w Polsce zostało zakupionych około 190 
milionów opakowań suplementów diety.

Źródło: www.rynekaptek.pl

Wydatki reklamowe produktów farmaceutycznych, 2015



Źródło: Admonit / IMM, 1.09.2012-31.01.2013.

Największe nakłady na reklamę środków na grypę 
i przeziębienie,  1.09.2012-31.01.2013



Źródło: Admonit / IMM, 1.09.2012-31.01.2013.

Środki na grypę – opinie internautów



Zachorowania na grypę i skargi w social media 
na złe samopoczucie, 2016



Kampanie wizerunkowe – Olimp Labs

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=uZfagUSdsVE



Profil spółki SFD na portalu Facebook

Źródło: https://pl-pl.facebook.com/SFDpl/



6 m. Polpharma – wartość 7,86 mld zł;
24 m. Aflofarm - 1,92 mld zł; 
30 m. Adamed - 1,52 mld zł;  
32 m. Farmacol - 1,50 mld zł; 
35 m. Celon Pharma 1,43 mld zł;  
36 m. Neuca - 1,41 mld zł; 
44 m. Pelion 1,32 mld zł; 
45 m. Mabion* - 1,31 mld zł; 
90 m. Selvita** - 744 mln zł; 
91 m. USP Zdrowie - 729 mln zł.
94 m. Polfarmex - 715 mln zł.

100 największych firm prywatnych w Polsce
- branża farmaceutyczna

*Mabion - przychody wynoszą zero, gdyż spółka dopiero ukończyła biopodobny lek 
stosowany w terapii nowotworów krwi, a jego sprzedaż jeszcze nie ruszyła
** Selvita - generuje zaledwie 48 mln przychodów, ale jest obecnie pod koniec drugiej fazy 
badań klinicznych nad lekiem mającym zastosowanie w ostrej białaczce szpikowej. 

Źródło: FORBES, 2017.



30. Adamed
Wartość firmy: 1 524 mln zł
Przychody: 762 mln zł
EBIT: b.d.

Wiodący udziałowiec/akcjonariusz: Małgorzata i Maciej 
Adamkiewiczowie

Najstarsza prywatna firma farmaceutyczna w naszym kraju. Marian 
Adamkiewicz założył ją jeszcze w PRL, w 1986 roku. Po jego śmierci biznes 
trafił w ręce jego syna Macieja Adamkiewicza oraz żony syna Małgorzaty, 
która dziś zarządza operacyjnie firmą. Na rynku masowym Adamed zaczął 
wyrabiać sobie renomę na początku lat 90., wprowadzając na rynek 
furaginę, lek na choroby układu moczowego, do którego substancję aktywną 
sprowadził z Łotwy. Przełomem było stworzenie w 2002 roku Zolafrenu, leku 
biogenerycznego stosowanego w walce ze schizofrenią, oraz przełamanie 
monopolu na rynku leków koncernu Eli Lilly. Od tamtego czasu spółka 
mocno inwestuje w prace badawczo-rozwojowe, w które włożyła miliard 
złotych. Dziś ambicją przedsiębiorstwa jest stworzenie innowacyjnego leku 
antynowotworowego. Medykament znajduje się w pierwszej fazie badań 
klinicznych.



35. Celon Pharma
Wartość firmy: 1 434 mln zł
Przychody: 129 mln zł
EBIT: 47 mln zł

Wiodący udziałowiec/akcjonariusz: Maciej Wieczorek

Sukces Celon Pharmy to dowód, że własnej firmy nie trzeba zakładać 
jeszcze na studiach, czasami warto najpierw czegoś się nauczyć, pracując 
dla innych. Tak było z Maciejem Wieczorkiem, który z Celon Pharmą 
wystartował w 2002 roku, po odejściu z Adamedu.
Udało mu się opracować i wejść na rynek z dwoma lekami generycznymi
stosowanymi w leczeniu raka piersi i choroby Alzheimera. W 2004 roku 
Celon Pharma uzyskała refundację na oba leki, a następnie wprowadziła na 
rynek jeszcze cztery. W zeszłym roku spółka z sukcesem zadebiutowała na 
giełdzie, gdzie inwestorzy wycenili ją na 860 mln złotych, od tamtej pory 
cena akcji wzrosła o 67 procent. Obecnie spółka pracuje nad 10 nowymi 
projektami z onkologii, neuropsychiatrii, chorób zapalnych i metabolicznych. 
Tylko na badania nad lekiem na depresję spółka przeznaczy 102 mln złotych.



Źródło: celonpharma.com.



Produkty firmy Celon Pharma

Źródło: celonpharma.com.



Wyniki finansowe firmy Celon Pharma

Źródło: celonpharma.com.



Notowania giełdowe firmy Celon Pharma

Kapitalizacja: 1 406 mln zł

Źródło: bankier.pl.


