ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВА РОДИНА»
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 130/8, код ЄДРПОУ 34078368
тел. (0342)581633, e-mail: office@zr.if.ua
НАКАЗ № 07/02/2020-М
«07» лютого 2020 року.
Про рекламну акцію до Дня Святого Валентина
З метою збільшення обсягів продажу та рекламування товарів мережі «Здорова родина»
наказую:
1.Провести у аптеках аптечної мережі «Здорова родина» рекламну акцію до Дня
Святого Валентина (далі–«Рекламна акція»):
- з 10.02.2020 року до 10.03.2020 року на всю продукцію торгової марки InSight
знижка – 25%;
- з 10.02.2020 року до 10.03.2020 року на всю продукцію торгової марки Pierrot
знижка – 15%;
- з 11.02.2020 року до 20.02.2020 року на продукцію торгової марки Б’юті Лайф:
на всі косметичні засоби брендів Bioderma, Filorga, Nuxe, Phito, Laino знижка -20% за
виключенням наборів;
на всі косметичні засоби брендів Lierac, Algotherm – 20% включно з наборами.
- з 14.02.2020 року до 15.02.2020 року на продукцію торгової марки СДМ:
на всі косметичні засоби брендів Uriage, SVR, Skinormil, Item, EyeCare знижка -20% за
виключенням наборів.
2.Умови Рекламної акції поширюються на аптеки приватного
підприємства«Фармацевтична компанія «Здорова родина» та аптеки-партнери мережі
(далі – «аптеки, що беруть участь у Рекламній акції»).
3.Затвердити «Положення про умови участі у рекламній акції визначеного у Додатку
№1 до даного наказу.
4.Актуальний перелік косметики, що включені у Акцію та термін дії акційної
пропозиції зазначається у Положенні про умови участі у рекламній акції;
5.Затвердити Перелік аптечних закладів, які беруть участі у рекламній акції визначених
у Додатку № 2 до даного наказу.
6.Відповідальним за організацію та проведення Рекламної акції призначити
маркетолога Звір Анну Олегівну.
7.Завідувачам аптек, що беруть участь у Рекламної акції:
–забезпечити інформування покупців про проведення Рекламної акції шляхом
відповідних інформаційних повідомлень на фасадах, вітринах аптеки та кутку споживача,
інших дозволених місцях, забезпечити можливість споживачів отримати інформацію про
умови Рекламної акції та розмір знижки;
8.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор Михайлюк М.Я.

Додаток №1 До наказу №
07/02/2020-М про
«Рекламну акцію»
ПОЛОЖЕННЯ
про умови участі у рекламній акції до Дня Святого Валентина
1.1 Це Положення визначає порядок проведення акції у мережі аптек ПП «Фармацевтична
компанія «Здорова родина».
1.2 Дана Акція проводиться з метою збільшення обсягів продажу лікарських засобів,
рекламування товарів, послуг та торговельної марки «Здорова родина».
1.3 Знижка надається учасникам акції, які протягом встановленого Організатором терміну
придбають косметику у відповідних аптечних закладах, на які розповсюджується дія
Рекламної акції.
1.4 Зокрема, знижки надаються з 10.02.2020 року до 10.03.2020 року на всю продукцію
торгової марки InSight знижка – 25%. З 10.02.2020 року до 10.03.2020 року на всю
продукцію торгової марки Pierrot знижка – 15%. З 11.02.2020 року до 20.02.2020 року на
продукцію торгової марки Б’юті Лайф: на всі косметичні засоби брендів Bioderma, Filorga,
Nuxe, Phito, Laino знижка -20% за виключенням наборів; на всі косметичні засоби брендів
Lierac, Algotherm – 20% включно з наборами. З 14.02.2020 року до 15.02.2020 року на
продукцію торгової марки СДМ: на всі косметичні засоби брендів Uriage, SVR, Skinormil,
Item, EyeCare знижка -20% за виключенням наборів.
1.5 Знижки надаються у залежності від ціни реалізації в аптеці та за умови наявності
акційного товару. Період проведення рекламної акції може бути змінений за умови
відсутності акційного товару.
1.6 Акція проводиться у визначених аптеках ПП «Фармацевтична компанія «Здорова
родина» та аптеках партнерах, перелік яких затверджений Додатком № 2.
1.7 Учасники акції – в Акції можуть брати участь будь-які фізичні особи, що досягли 18
років, проживають на території України, та здійснила купівлю споживчих товарів
медичного спрямування та косметики.
1.8 Організатором акції виступає ПП «ФК «Здорова родина» ( далі – Організатор).
1.9 Учасники повідомляються про знижку та термін дії акційної пропозиції через
інформаційні каталоги, які є у на офіційному сайті Організатора чи безпосередньо в
аптеках у фармацевтів.
1.10 Факт участі в Акції автоматично означає ознайомлення і повну згоду Учасника з
Правилами та умовами проведення Акції.
1.11 У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил
Акції, та/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором відповідно до вимог законодавства України. При цьому рішення
Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.
1.12 Організатор залишає за собою право змінювати умови, строки проведення Акції,
призупиняти, зупиняти проведення Акції.
1.13 Учасники, що прийняли участь в даній Акції, тим самим погоджуються на прийняття
участі в інтерв’юванні, що проводиться в рекламних цілях та пов’язаному з участю в
Акції, прийнятті участі в фото- і відеозйомках, що проводяться в рекламних цілях.
Додаткове винагородження за участь у перелічених вище заходах не виплачується.

1.14 Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції свідчить і підтверджує, що
ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його
добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій
розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не
суперечить законодавству України.
1.15 Учасник підтверджує свою згоду на здійснення Організатором Акції (їх
уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням Організатора
збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції
отриманих від Учасника персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту
таких даних від несанкціонованого розповсюдження, як на момент проведення Акції, такі
в майбутньому, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
1.16 При виникненні ситуації, в результаті котрої можлива неоднозначна трактовка даних
Правил, а також виникнення будь-яких спірних питань та/чи питань, що не урегульовані
даними Правилами, рішення приймає Організатор.
1.17 У разі нерентабельності проведення акції, або зменшення попиту на неї, термін дії
може бути зменшено на розсуд Організатора.

Додаток № 2 До наказу
№ 07/02/2020-М про
«Рекламну акцію»

ПЕРЕЛІК
знижок та аптечних закладів, які беруть участь в акції
до Дня Святого Валентина
ТМ InSight, ТМ Pierrot

Березне, вул. Буховича, 10, Рівненська обл.,ТзОВ "Сальве",А.№37
Березне, вул. Буховича, 3, Рівненська обл.,ТзОВ "Сальве",А.№39
Брюховичі смт, вул. Львівська, 23 а,Львівська обл.,ТзОВ "Сальве-Львів" А.№38
Бурштин, вул.С. Бандери, 75,Івано-Франків.обл.,ТзОВ "Сальве-Львів" А.№3
Бурштин, вул.Калуська, 5 а,Івано-Франків.обл.ПП ЗР А.№92
Володимир-Волинський, вул.Ковельська, 46, ТОВ "Перша" А. №2
Володимирець, вул. Соборна, 22,Рівненська обл.,ТзОВ "Сальве",А.№29
Гайсин,вул.Соборна,43,Вінницька обл.,ПП"НАІС", А.№12
Галицька, 19, м.Івано-Франківськ,ПП ЗР,А.№88
Дубровиця, вул.Миру, 1Б, Рівненська обл.,ТзОВ "Сальве",А.№21
Жидачів, вул.Я.Мудрого, 11,Львівська обл.,ТзОВ "Сальве-Львів" А.№18
Жовква, вул.Львівська,76А,Львівська обл.,ТзОВ "Сальве-Львів" А.п.№2
Здолбунів, вул.Незалежності, 34,Рівненська обл.,ТзОВ "Сальве",А.№18
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 192,ТзОВ "Сальве-Львів" А.№42
Ковель, вул. Брестська, 5, Волинська обл., ТзОВ "Сальве",А.№15
Коломия, вул.Мазепи, 12/1,Івано-Франків.обл.ПП ЗР,А.№78
Луцьк, бульвар Дружби Народів, 7, Волинська обл., ТзОВ "Сальве",А.№4
Луцьк, вул. В.Хурсенка, 58, Волинська обл., ТзОВ "Сальве",А.№51
Луцьк, вул. Гордіюк, 39, Волинська обл., ТзОВ "Сальве",А.№41
Луцьк, вул. Кравчука, 23, Волинська обл., ТзОВ "Сальве",А.№27
Луцьк, вул. Рівненська, 89,Волинська обл.,ТзОВ"Сальве",А.№1
Луцьк, вул.Ковельська, 40, Волинська обл., ТзОВ "Сальве",А.№25
Луцьк, вул.Львівська, 61, ТОВ "Перша" А. №1
Луцьк, пр. Волі, 49, Волинська обл., ТзОВ "Сальве",А.№28
Луцьк, пр. Соборності, 43, Волинська обл., ТзОВ "Сальве",А.№23
Львів, вул. Зелена, 115,ТзОВ "Сальве-Львів" А.№4
Львів, вул.Б.Хмельницького, 223, ТзОВ "Сальве-Львів" А.№24
Львів, вул.В.Великого,59а, ТзОВ "Сальве-Львів" А.№14
Львів, вул.Виговського,47/39, ТзОВ "Сальве-Львів" А.№17
Львів, вул.І.Огієнка, 20, ТзОВ "Сальве-Львів" А.№1
Львів, вул.Мазепи, 13, ПП ЗР А.№66
Львів, вул.Мазепи, 24, ПП ЗР А.№69
Львів, вул.Шевченка,111а, ТзОВ "Сальве-Львів" А.№19
Млинів смт, вул.Ватутіна, 38,Рівненська обл.,ТзОВ "Сальве",А.№09
Незалежності,34а м.Івано-Франківськ, ПП ЗР,А.№6
Перегінське смт,вул. Січових Стрільців, 24, Рожнятівського р-н, Івано-Франк.обл., ТзОВ ЗР,
А.№33
Ратне смт., вул. Центральна, 28 , Волинська обл., ТзОВ "Сальве",А.№46
Рівне,вул.Дубенська,44В,ПП ЗР,А.№85
Рівне,вул.Соборна,197,ТзОВ "Сальве",А.№17

Соснове смт., вул.Поштова, 3, Рівненська обл.,ТзОВ "Сальве",А.№38
Стрий, вул. Успенська, 36а, Львівська обл.ПП ЗР, А.№62
Тернопіль, б-р. Шевченка Тараса, 35 ПП ЗР,А.№90
Турка, вул.Шевченка, 16,Львівська обл.,ТзОВ "Сальве-Львів" А.№27
Тячів, вул. Незалежності, 20,Закарпатська обл.,ТзОВ "Сальве-Львів" А.№33
Чернігів, проспект Миру 53а,Чернігівська обл.,ПП"НАІС", А.№15
Шепетівка, вул. К. Маркса, 21, Хмельницька обл.,ТзОВ "Сальве",А.№50
ТМ Б’юті Лайф
Галицька, 19, м.Івано-Франківськ ПП ЗР А.№88;
Луцьк, Рівненська, 89, Волинська обл. ТзОВ Сальве №1;
Луцьк, пр. Соборності, 43, Волинська обл. ТзОВ "Сальве" А.№23;
Львів, вул.І.Огієнка, 20, ТзОВ "Сальве-Львів" А.№1;
Незалежності, 34а, м.Івано-Франківськ ПП ЗР А.№6;
Рівне, вул.Соборна, 94, ТзОВ "Сальве" А.№12;
Січ.Стрільців, 24, м.Івано-Франківськ ПП ЗР А.№3;
Чорновола, 2, м.Івано-Франківськ ТзОВ ЗР А.№6
ТМ СДМ
Галицька, 19, м.Івано-Франківськ ПП ЗР А.№88;
Луцьк, Рівненська, 89, Волинська обл. ТзОВ Сальве №1;
Луцьк, пр. Соборності, 43, Волинська обл. ТзОВ "Сальве" А.№23;
Площа ринок, 12, м.Івано-Франківськ ТзОВ ЗР А.№7;
Незалежності, 34а, м.Івано-Франківськ ПП ЗР А.№6;
Рівне, вул.Соборна, 94, ТзОВ "Сальве" А.№12;
Січ.Стрільців, 24, м.Івано-Франківськ ПП ЗР А.№3;
Чорновола, 2, м.Івано-Франківськ ТзОВ ЗР А.№6

