Біонорика
Ініціатор транзитної знижки: Біонорика СЕ
Період дії: 2019 рік.
Біонорика на рівних умовах рекомендує закупити аптечним установам певний обсяг продуктів
Біонорики у будь-якого з дистриб'юторів Біонорики і доручає кожному дистриб'ютору на рівних
умовах надати аптечним установам транзитну знижку при закупівлі у нього певного обсягу
продуктів Біонорики і виконання нижче описаних умов.
Біонорика самостійно інформує аптечні установи щодо щомісячних / квартальних (на вибір
клієнта) рекомендованих планів закупівлі продуктів Біонорики. Рекомендовані плани закупівель
направляються клієнтам не менше ніж за 3 тижні до початку наступного звітного періоду. Дані
плани не є обов'язковими для виконання клієнтом - такі плани є умовою, при добровільному
виконанні якої клієнт отримує право на знижку, а не невиконанні не несе ніяких санкцій.
За виконання рекомендованих планів аптечний заклад отримує право на знижку в розмірі від 1%
до 4%. Базою для розрахунку суми транзитної знижки є загальна сума закуплених аптечним
закладом продуктів Біонорики, які були закуплені у всіх дистриб'юторів протягом звітного
періоду.
Сума транзитної знижки розраховується: кількість упаковок * DАР ціну (валюта договору між
Біонорика і дистриб'ютором, діюча на кожне перше число звітного періоду) *% знижки.
З метою підтвердження факту виконання аптечним закладом умов отримання транзитної знижки
Біонорика збирає у всіх діючих дистриб'юторів інформацію щодо суми закупівель аптечних
установ по продуктам в упаковках та за результатами аналізу дає відповідні розпорядження про
надання транзитної знижки.
ТОВ «БаДМ» є одним з уповноважених осіб Біонорики щодо надання аптечним установам
транзитної знижки і при цьому здійснює трансляцію такої знижки.
Сума транзитної знижка, яка надається ТОВ «БаДМ» для подальшої трансляції аптечним
установам, яких визначає самостійно Біонорика, повинна бути пропорційна обсягу продуктів
Біонорики, реалізованих ТОВ «БаДМ» безпосередньо відповідному аптечному установі, але не
більше 5% від загальної суми закуплених продуктів Біонорики аптечним установою у ТОВ
«БаДМ» в звітний період.
ТОВ «БаДМ» до 20 числа місяця, наступного за звітним (але не раніше дати отримання транзитної
знижки від Біонорики) на підставі отриманого розпорядження від Біонорики транслює транзитні
знижки аптечним установам шляхом, який не суперечить чинному законодавству України.
Більш детальну інформацію щодо акції можливо отримати у ініціатора акції Біонорика СЕ.

Тева
Ініціатор акції: Тева Украина
Період дії: 2019 рік
Акцію реалізують прямі дистриб'ютори Тева України, інформацію про яких можливо отримати у
ініціатора акції.
ТОВ «БаДМ» є одним з прямих дистриб'юторів Тева Україна і транслює дану акцію від Тева
Україна в Аптечні мережі/Окремі аптеки.

Участь в акції може приймати будь-яка зацікавлена Аптечна мережа / Окрема аптека, що виявила
бажання. Умови акції однакові для всіх учасників і можуть бути змінені ініціатором акції
виключно при завчасному повідомленні через реалізаторів акції про майбутні зміни.
В акції бере участь продукція компанії Тева.
Маркетингові послуги у межах акціїї Тева не поширюються на продукцію, вартість якої підлягає
державному відшкодуванню згідно з законодавством.
Винагорода Аптечної мережі / Окремої аптеки надається лише при досягненні Мінімального
обсягу закупівлі Аптечною мережею / Окремою аптекою Продукції, який складає 500 000 грн, у
Виконавця та Інших продавців Продукції протягом звітного місяця.
Сукупний обсяг закупівель Продукції для нарахування Розмір базової винагороди, %
винагороди (із розрахунку на 1 міс.), грн.
DISCbasesize
від 500 000 (включно) до 799 999
від 800 000 (включно) до 1 499 999

2%
2,5%

від 1 500 000 (включно) до 2 999 999

3%

від 3 000 000 (включно) до 6 999 999

3,5%

від 7 000 000 (включно) та більше

4%

ТОВ «БаДМ» надає Аптечній мережі / Окремій аптеці винагороду пропорційно до кумулятивного
обсягу продукції Тева, проданої ТОВ «БаДМ», у сукупному обсязі продукції Тева, закупленої
Аптечною мережею / Окремою аптекою у ТОВ «БаДМ» та Інших продавців продукції Тева,
протягом календарного місяця.
Сума винагороди розраховується за формулою: DISCbase = Sbaseprod * DISCbasesize, де:
DISCbase – сума базової винагороди;
Sbaseprod – кумулятивний обсяг закупівель Аптечною мережею / Окремою аптекою продукції тева
у ТОВ «БаДМ» за звітний місяць.
DISCbasesize – розмір базової винагороди, зазначений у таблиці вище, виходячи з сукупного
обсягу закупівель Аптечною мережею / Окремою аптекою продукції Тева у ТОВ «БаДМ» та
Інших продавців продукції Тева за звітний місяць відповідно до сум, вказаних у видаткових
накладних / товаро-транспортних накладних ТОВ «БаДМ» та Інших продавців продукції Тева (без
ПДВ), виданих Аптечній мережі / Окремій аптеці щодо поставки цієї Продукції.
Спосіб трансляції винагороди погоджується з Аптечною мережою/ Окремою аптекою окремо.
Більш детальну інформацію щодо акції можливо отримати у ініціатора акції Тева Україна.

