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Wydatki per capita na produkty farmaceutyczne, 2015
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Sprzedaż leków na receptę na świecie, 2010-2024 
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Sprzedaż leków na receptę na świecie, 2017 i 2024*
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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 
2017 i 2024 (w mld USD) 

Źródło: Evaluate, 2018.



Sprzedaż leków Rx na cukrzycę na świecie wg firm
2017 i 2024 (w mln USD) 

Źródło: Evaluate, 2018.



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 zysku netto.
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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.



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%) .



Profil respondentów a zakupy leków bez recepty 
w różnych placówkach handlowych

Źródło: Federacja Konsumentów, Leki bez recepty, 2015.



Źródło: CBOS, 2016.

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



Źródło: CBOS, 2016.

Z deklaracji badanych wynika, że przeciętne miesięczne wydatki Polaków na leki dostępne bez 
recepty oraz suplementy diety wynoszą blisko 38 zł (średnia = 37,85 zł, a mediana = 20 zł).

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



Źródło: CBOS, 2016.

Odczuwanie działania leków 
dostępnych bez recepty i suplementów diety



Źródło: Federacja Konsumentów, Leki bez recepty, 2015.

Leki bez recepty zakupione w ostatnich 12 m. (n=2669)



Źródło: Federacja Konsumentów, Leki bez recepty, 2015.

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



USP Zdrowie - produkty



Ceny produktów na ból głowy



Źródło: www.aptekagemini.pl

Ceny syropów na kaszel (2)



Źródło: Federacja Konsumentów, Leki bez recepty, 2015.

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



Kanały dystrybucji suplementów diety - hurt

Na poziomie hurtowym w dystrybucji suplementów diety dominują hurtownie 
farmaceutyczne. 

Według zestawienia (rejestru) hurtowni farmaceutycznych prowadzonego 
przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Polsce 
zarejestrowanych jest niespełna 650 hurtowni farmaceutycznych. 

Według danych PMR, trzy największe grupy dystrybucji hurtowej w 2013 r. 
realizowały dostawy stanowiące 57,2% dostaw do aptek i szpitali ogółem. 
Były to Neuca S.A. (20,9%), Pelion S.A. (19,1%) oraz Farmacol S.A. (17,2%).



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



Spontaniczna znajomość marek preparatów na kaszel 
(próba losowa, n=531)
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Źródło: BPS Consultants Poland, 1999.



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: www.wirtualnemedia.pl/artykul/wydatki-reklamowe-w-2017-roku-najwieksi-reklamodawcy

Najwięksi reklamodawcy, 2017



6 m. Polpharma – wartość 7,86 mld zł; [przychody 2363 mln zł (2017)]
24 m. Aflofarm - 1,92 mld zł; [przychody 717 mln zł (2017)]
30 m. Adamed - 1,52 mld zł; [przychody 1893 mln zł (2017)]
32 m. Farmacol - 1,50 mld zł; [przychody 5892 mln zł (2017)]
35 m. Celon Pharma 1,43 mld zł; [przychody 107 mln zł (2017)]
36 m. Neuca - 1,41 mld zł; [przychody 7475 mln zł (2017)]
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; [przychody 803 mln zł (2017)]
94 m. Polfarmex - 715 mln zł [przychody 267 mln zł (2017)].

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 67 mln przychodów, ale jest obecnie pod koniec drugiej fazy 
badań klinicznych nad lekiem mającym zastosowanie w ostrej białaczce szpikowej. 

Źródło: FORBES, 2017 i MF 2018.



35. Celon Pharma
Wartość firmy: 1 434 mln zł
Przychody: 129 mln zł (2016)
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.



Wyniki i akcjonariat firmy Celon Pharma

Źródło: bankier.pl.



Produkty firmy Celon Pharma, 2017

Źródło: celonpharma.com.



Wyniki finansowe firmy Celon Pharma

Źródło: celonpharma.com.



Notowania giełdowe firmy Celon Pharma

Kapitalizacja: 1 343 mln zł

Źródło: bankier.pl.


