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A1) Hlavní obchodní cíl – růst léků 
na předpis (Rx) o 20 % – jsme předčili

Přestože se jednalo o ambiciózní a náročný cíl, 
podařilo se nám jej dokonce překonat! Zatímco se 
v r. 2016 prodalo Rx v hodnotě 9,4 mld. CZK, v r. 2019 
to bylo 12,02 mld. CZK, což znamená nárůst o 22 %. 
Definovaný cíl jsme tak překonali o 2 p. b.

Nárůst o 22 % v absolutní hodnotě znamená vzrůst 
prodejů o 2,66 mld. CZK.

Graf č. 1: Rostli jsme o 22 % namísto 20 % (v mld. CZK)

Ve sledovaném období rovněž tržní podíl Dr.Max a to 
z 28, 3 % (prosinec 2016) na 34 % (prosinec 2019), 
což znamená 5,7 p. b. ve velmi dynamické 
kategorii.

Graf č. 2: Vývoj tržního podílu Dr.Max v období 
prosinec 2016 až prosinec 2019
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Dr.Max: Stabilně rostoucí lékárna 
Výsledky – tato data nejsou určena pro širokou veřejnost, v případě 
potřeby jejich zveřejnění kontaktujte, prosím, agenturu.
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V prosinci 2019 měl Dr.Max o 15 % více lékáren než 
v prosinci 2016 a růst Rx léků přitom roste o 22 %, 
čili růst prodejů Rx léků není pouze z důvodu 
distribuce.

V období, ve kterém běžela komunikace, se rov-
něž zvýšila průměrná Rx tržba v jedné lékárně. Od 
r.2016, kdy průměrná tržba za Rx léky byla v jedné 
lékárně 23,41 mil. CZK, došlo k nárůstu o 11 %, 
tj. 26,08 mil. CZK v r. 2019. Tento údaj opět ukazuje, 
že růst Dr.Max není poháněn pouze distribucí a prů-
měrná tržba jedné lékárny se v prodeji léků Rx zvedla 
o 2 675 203 CZK.

Graf č. 3: Porovnání průměrných tržeb na jednu 
lékárnu (v mil. CZK)
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B1) Behaviorální cíl: Dr.Max 
jako nejpoužívanější lékárna pro Rx

Na základ výzkumů agentury Confess (7/2019) je 
Dr.Max nejvyužívanější lékárnou pro Rx – využívá 
ji 89 % respondentů, což je téměř dvojnásobek 
než v případě druhé Benu (48 %). Zároveň pro 62 % 
respondentů je z hlediska Rx Dr.Max lékárna primární 
volby.

Graf: Dr.Max je nejvíce využívanou lékarnou pro Rx 
(v %)

N=1000, Q: Ve které z následujících lékáren nakupu-
jete léky na předpis? Ve které nakupujete nejčastěji?
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Podle pozdějšího výzkumu stejné agentury (zdroj: 
Confess, 9/2019) se ukazuje, že pro 36 % respon-
dentů je Dr.Max lékárnou jediné volby, ve které 
nakupují Rx léky. Tento údaj je v porovnání s nejbliž-
ším konkurentem Benu více než 3,5× vyšší.
 
Graf: Dr.Max byl na podzim r. 2019 lékarnou první 
volby pro nákup Rx léků pro 36 % respondentů (v %)
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C1) Komunikační cíl: Mít komunikaci 
s nejlepším povědomím na trhu lékáren

V porovnání s konkurencí měl Dr.Max v září 2019 
(zdroj: Confess, 9/2019) nejvyšší podpořenou znalost 
komunikace v hodnotě 98 %. V porovnání s nejbližším 
konkurentem Benu je jeho náskok vyšší o 21 %.
 
Graf: Dr.Max měl v r.2019 nejvyšší podpořenou 
znalost komunikace
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Tentýž výzkum (zdroj: Confess 9/2019) ukazuje, že 
Dr.Max měl v r. 2019 nejvyšší hodnotu spontánní zna-
losti Rx komunikace. Hodnota 79 % je skoro dvojná-
sobná v porovnání s nejbližším konkurentem Benu.

Graf: Dr.Max měl v r.2019 nejvyšší podpořenou 
znalost komunikace (v %)
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Očištění o externí vlivy:
• Kromě nové televizní reklamy a nově vysvětlené-

ho benefitu neprobíhala žádná komunikační ani 
nabídková akce na Rx léky.

• Nevzrostla poptávka z důvodu zvýšeného počtu 
chroniků či nemocných, tj. do vypuknutí pandemie 
nemoci covid-19.

• V TV není možná reklama výrobců na Rx léky.
• Počty lékáren jsou zohledněny při stanovování 

cílů, takže počet lékáren nemá vliv na růst Rx 
a současně se nám podařilo prokázat, že vzrostla 
efektivita (zvýšení tržeb kategorie Rx) jedné lékár-
ny, viz Graf č. 3.

• Přímé a promoční aktivity byly na stejné úrovni 
jako v předchozích obdobích, pouze se v materiá-
lech jinak vysvětlil benefit.

• OTC kategorie, která je populární u konkurentů 
Dr.Max, v jeho prodejích ve sledovaném obdo-
bí neklesala. Kategorie OTC nejen neklesala, 
v H1 roce 2018 navíc vyrostla o 11,4 % oproti 
2017 a v roce 2019 o 9 %. Záměrně ale tuto část 
nedáváme do přihlášky, protože je kategorie silně 
promovaná výrobci jednotlivých léků, a není tedy 
možné separovat vliv lékáren a výrobců. Pouze 
potvrzujeme, že kategorie OTC v případě Dr.Max 
neklesala.

• Na prodej kategorie Rx nemá vliv rostoucí výkon 
e-shopu Dr.Max, neboť současná legislativa neu-
možňuje prodej léků na předpis on-line. Veškerý 
prodej léků na předpis tak musí být proveden 
„off-line“, fyzicky v lékárně.

Doplňující informace:
Ve sledovaném období byly mediální rozpočty na 
image komunikaci Dr.Max meziročně srovnatelné 
s konkurencí (Benu), a to vždy okolo 20–25 mil. CZK.


