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Faktycznie, liczby robią wrażenie. 
Jaki jest więc Państwa pomysł 
na poprawę takiej sytuacji, myśląc 
o udziale w tym „torcie” samego 
rynku weterynaryjnego?
T.B.: Każdy dobry koncept biznesowy 
musi być czytelny i prosty. W przeciwień-
stwie do korporacji polski rynek wetery-
naryjny jako kanał dystrybucyjny jest 
ogromny i w zupełności wystarczający 
do trwałego wieloletniego rozwoju. Tym 
bardziej, że dzisiejszy rynek pet care roz-
wija się produktami super i ultra premium, 
a nie markami segmentu mainstream czy 
też economy, a takie produkty, z racji kom-
petencji lekarzy, powinny być wręcz de-
dykowane do rynku weterynaryjnego.
M.F.: Jeżeli do tego dodamy rynek pro-
duktów ekto- oraz endopasożytniczych, 
które kiedyś były obecne wyłącznie w seg-
mencie weterynaryjnym, a teraz, jako tzw. 
OTC, tracony jest w sposób zupełnie nie-
uzasadniony na rzecz kanału zoologicz-
nego…, to dochodzimy do wniosku, jak 
ogromny potencjał biznesowy drzemie 
w środowisku lecznic weterynaryjnych. 
Stąd nasze ambicje, będące jednocześnie 
czymś w rodzaju „GWARANCJI” firmy 
TradiCo polegającej na: sięganiu razem 
po udziały w segmentach alternatywnych 
dla li tylko lecznictwa; rozwijaniu kompe-
tencji, aby wytworzyć doskonałe relacje 
w obszarze lecznica – klient/pacjent; de-
dykowaniu każdej marki i produktu two-
rzonego przez nas polskiemu rynkowi 
weterynaryjnemu, a także stworzeniu wy-
jątkowych i nowoczesnych form organiza-
cji naszych działań według najwyższych 
standardów światowych.

Co jest warunkiem powodzenia?
T.B.: Stawiamy przede wszystkim na ja-
kość, czyli właściwy dobór zarówno same-
go portfolio, jak i profilu produktów de-
dykowanych dla rynku weterynaryjnego. 
Wszelkie receptury, np. karm bytowych 
dla zwierząt domowych, muszą być w tym 
aspekcie bezkompromisowe i znajdować 
się na czele dostępnych na rynku rozwią-
zań. Na przykład: jeśli najwyższą katego-
rią karm na rynku są produkty bezzbożo-
we (grain free) oparte na dużej zawartości 
świeżego mięsa (fresh meat), to lekarze we-

wiadów prowadzonych w społeczności 
lekarzy weterynarii wiemy, że jest zro-
zumienie i wyraźna potrzeba rozwoju 
w tym zakresie.
T.B.: Pierwszym filarem, który można od-
powiednio „uruchomić”, jest obszar karm 
bytowych dla psów i kotów, jako jedna 
z największych potencjałowo możliwości 
wzrostu przychodów dla lecznic. W prze-
szłości to właśnie polscy lekarze wete-
rynarii rozwijali rynek wysokiej jakości 
karm specjalistycznych dla zwierząt do-
mowych, a teraz… no właśnie, jak jest te-
raz? Odniosę się tutaj do wywiadów, które 
prowadziliśmy w środowisku – i co sły-
szymy: „Kiedyś to my byliśmy awangardą 
rynku, a teraz korporacje nam to odebra-
ły, sprzedając te same produkty do zoo-
logii, do sklepów internetowych, do sieci 
marketów ogólnospożywczych, w zasa-
dzie wszędzie. Nami (lekarzami wetery-
narii) chyba nikt już nie jest naprawdę 
zainteresowany”.

Skąd takie opinie i dlaczego tak się 
stało?
M.F.: Naszym zdaniem przyczyny 
są dwie. Po pierwsze, polityka kon-
cernów sprzedających marki globalne 
jest bardzo prosta – zawsze podąża się 
za największym potencjałem bizneso-
wym. A zarówno rynek sklepów zoo-
logicznych, jak i internetowych jest 
wielokrotnie większy od rynku wetery-
naryjnego. Więc jeśli posiadasz tę samą, 
uniwersalną i zwykle globalną markę 
produktów dla zwierząt, twój wybór bę-
dzie prosty, choć bolesny dla niektórych 
klientów. W przypadku Polski to właśnie 
spotkało rynek weterynaryjny. Po dru-
gie, lekarze weterynarii z powodu roz-
drobnienia (czytaj: braku integracji biz-
nesowej) oddali to pole trochę bez walki. 
A „tort” jest naprawdę duży: cały polski 
rynek produktów pet care to już blisko 
3 mld PLN, przy średniorocznym wzro-
ście rzędu 5%. Z tego 65% jest w rękach 
sklepów ogólnospożywczych i droge-
ryjnych (zarówno sieciowych, jak i tra-
dycyjnych), blisko 30% sprzedaje się 
w rynku zoologicznym, a w weteryna-
rii, no cóż… zostaje nam najwyżej kilka 
procent biznesu.

Jak zarabiać więcej,
czyli szanse i bariery biznesowe 
we współczesnej lecznicy weterynaryjnej
Skąd Państwa zainteresowanie 
rynkiem weterynaryjnym i jaka 
droga wiodła Państwa do miejsca, 
w którym dzisiaj się znajdujecie?
Mirosław Furyk: Firma TradiCo Sp. z o.o. 
powstała z połączenia dwóch filarów 
kompetencji, a mianowicie wiedzy i umie-
jętności, wynikających z ponaddwudzie-
stoletniego doświadczenia w roli wyłącz-
nego dystrybutora dla globalnych liderów 
w zakresie technologii i produktów dla 
rynku weterynaryjnego, a także równie 
długiego doświadczenia korporacyjne-
go, płynącego z pracy na szczeblach za-
rządzania strategicznego w firmach. Jak 
zawsze w takich przedsięwzięciach, naj-
ważniejsi są ludzie, którzy poprzez swo-
je doświadczenie i znajomość zarówno 
realiów rynkowych, jak i samego środo-
wiska lekarzy weterynarii będą w stanie 
dostarczyć mu rzeczywistą wartość doda-
ną. I cały zespół firmy TradiCo składa się 
właśnie z takich osób.
Tomasz Batycki: Nie jest żadną tajem-
nicą, że rozumienie aktualnych i prze-
widywanie przyszłych zachowań kon-
sumenckich daje ogromne możliwości 
wychodzenia naprzeciw rzeczywistym 
oczekiwaniom rynku oraz stałego do-
skonalenia portfolio zarówno produk-
tów, jak i usług dedykowanych pacjentom 
polskich lekarzy weterynarii. Do tego do-
kładnie nawiązuje misja firmy TradiCo: 
„Wspólne ze środowiskiem weterynaryj-
nym tworzenie i dostarczanie jego klien-
tom najbardziej innowacyjnych rozwią-
zań w obszarze produktów i usług dla 
zwierząt domowych/towarzyszących 
i ich właścicieli”.

Z tego, co Państwo mówią, przebija 
mocny akcent biznesowy. Dlaczego 
akurat takie podejście do obszaru 
weterynarii?
M.F.: Rynek weterynaryjny zoriento-
wał się głównie na świadczenie usług le-
karskich, i bardzo dobrze, bo w końcu 
do tego powołany jest lekarz weterynarii. 
My jednak widzimy, że wśród polskich le-
karzy weterynarii drzemie ogromny po-
tencjał biznesowy, który możemy wspól-
nie uwolnić z korzyścią zarówno dla 
środowiska, jak i dla jego klientów. Z wy-
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terynarii powinni dawać swoim klientom 
dostęp do takich produktów, a nie tylko 
do karm zbożowych o recepturach zbli-
żonych do marek typu mainstream.

Idea, która nam przyświeca, to dedyko-
wane tylko weterynarii ekskluzywne mar-
ki i produkty – warunek bardzo ważny dla 
każdego lekarza weterynarii. Chodzi o to, 
aby produkty sprzedawane przez niego 
w połączeniu z fachową diagnozą potrzeb 
zwierzęcia i konieczną rekomendacją 
nie podlegały procesowi tzw. „saturacji” 
ze strony innych kanałów sprzedaży, któ-
re niejako wykorzystują pracę wykonaną 
przez lekarzy do przejmowania klientów, 
obniżając tym samym pierwotny poten-
cjał biznesowy lecznicy oraz jej prestiż.

Nasze działania opieramy na silnej 
marce. Budowanie silnej, a jednocześnie 
dedykowanej i ekskluzywnej dla rynku 
weterynaryjnego marki to z jednej strony 
niełatwe wyzwanie, ale z drugiej – wiel-
ka przyjemność, bo świadomość, że two-
rzy się coś unikalnego, czym będą dys-
ponować profesjonaliści, to dodatkowy 
bodziec dla nas! 

Chcemy zapewnić fizyczną, ciągłą do-
stępność produktów dla klienta – dzi-
siejszy świat to szybkość, a klienci nie 
akceptują oczekiwania na produkt, któ-
ry chcą nabyć. Rzeczywistość rynkowa 
mówi nam, że wygrywają takie punkty 
sprzedaży, które mają w permanentnej 
dostępności oferowane produkty i mar-
ki. Jeśli ich nie mają i każą klientowi cze-
kać „na zamówienie”, to od razu relacja 
z klientem i jego poziom satysfakcji ule-
gają drastycznemu obniżeniu, powodu-
jąc migrację klienta do innych dostawców 
lub kanałów sprzedaży, oferujących lep-
szy serwis. W tym aspekcie biznesu we-
terynaryjnego chcemy zaoferować wyjąt-
kowo innowacyjne rozwiązania.

Dostępność cenowa dla klienta – to ko-
lejny aspekt wyjątkowo ważny na rynku 
polskim, niezależnie od rodzaju prowa-
dzonej działalności sprzedażowej lub 
usługowej. Klient lub pacjent musi mieć 
rzeczywiste przekonanie, że wskaźnik 
value for money jest odpowiedni i nawet 
za produkt najwyższej jakości zapłaci 
możliwie najmniej.

Jako przykład podam naszą markę kar-
my dla psów ADDVENA, której produkt 
z segmentu ultra premium – oparty na re-
cepturze grain free, tylko z mięsa jagnię-
cego i z dużą zawartością świeżego mię-
sa, oferować będziemy w cenie obecnych 
na rynku produktów zbożowych.

Ponadto będziemy dbać o odpowied-
nie budowanie trwałych relacji z klienta-
mi lecznicy – to w naszej opinii „ocean 

możliwości” w biznesie weterynaryjnym. 
Aby stwierdzić, ile jest możliwości wzro-
stu przychodów dla lecznic, wystarczy za-
dać sobie np. pytanie: ile razy przeciętny 
właściciel psa lub kota został w sposób 
aktywny zaproszony lub wręcz „przycią-
gnięty” na wizytę w lecznicy bez nagłej 
potrzeby leczniczej? Rezultaty naszych 
badań w tym zakresie są, delikatnie rzecz 
ujmując, niezadowalające.
M.F.: Zgodzę się z Tomkiem. Poza tym 
jesteśmy świadomi tego, że aby wspólnie 
z lekarzami weterynarii budować dobry, 
zintegrowany biznes, sami musimy zapew-
nić im odpowiedniej jakości obsługę 360°. 
Zainwestowaliśmy więc w: terenowy ze-
spół Opiekunów Klientów (regularne, oso-
biste wizyty w lecznicach); wsparcie tele-
foniczne (nowoczesny Dział Call Center); 
unikatowy system elektronicznej obsłu-
gi zarówno samych lecznic, jak i (co bar-
dzo innowacyjne!) klientów tychże lecz-
nic; najwyższej jakości strony internetowe 
dla klientów i współpracujących lekarzy; 
odpowiednią obecność w mediach spo-
łecznościowych oraz prasie fachowej, 
wsparcie schronisk dla zwierząt, a także 
sponsoring psów aktywnych/biegających.

Od czego chcą Państwo rozpocząć?
M.F.: Pierwszy krok to już wdrażana 
budowa marki ADDVENA, obejmują-
cej wysokiej jakości produkty „alterna-

tywne”, dedykowane wyłącznie dla śro-
dowiska weterynaryjnego (zachęcamy 
do odwiedzenia adresu internetowego 
– www.addvena.com). Drugi – to aktyw-
ności szkoleniowe z zakresu kompeten-
cji biznesowych; a trzeci – propozycje 
integracji na płaszczyźnie biznesowej 
(Polski Program Weterynaryjny). Mamy 
też oczywiście inne, bardzo interesujące 
pomysły, ale jeszcze za wcześnie na ich 
ujawnianie.
T.B.: Obserwując aktywności szkolenio-
we w środowisku weterynaryjnym, za-
uważyliśmy wyraźny nacisk na tematykę 
medyczną, natomiast pomijane są aspek-
ty biznesowe w wymiarze warsztatowym. 
Dlatego planujemy zająć się następujący-
mi, konkretnymi obszarami: budowanie 
trwałych relacji z klientami; nowoczesne 
zarządzanie biznesem, jakim jest współ-
czesna lecznica weterynaryjna; zarządza-
nie i motywowanie personelu czy rola 
nowoczesnych systemów wsparcia w biz-
nesie weterynaryjnym. Dla naszych lecz-
nic partnerskich zaproponujemy również 
„szyte na miarę” szkolenia wewnętrzne.

Dziękujemy za rozmowę 
i życzymy Państwu sukcesu w tym, 
jakże ambitnym i ciekawym, 
przedsięwzięciu. q

Rozmawiała: Aleksandra Lankiewicz

związany z branżą pet care od ponad 22 lat, z czego 20 prze-
pracował w koncernie Mars, Inc. – światowego lidera i wła-
ściciela marek: Royal Canin, Banfield Pet Hospital, Iams 
i Eukanuba (w USA), Nutro, Pedigree, Whiskas, Chappi, Ki-
teKat, Greenies, Sheba, Cesar. Przeszedł wszystkie szcze-
ble kariery w sprzedaży, od przedstawiciela handlowego 
do dyrektora sprzedaży. Odpowiadał między innymi za ryn-
ki zoologiczny i weterynaryjny. W kolejnym etapie kariery pracował jako niezależny 
konsultant, trener biznesu i coach dla globalnych oraz polskich liderów rynku w seg-
mentach produktów żywieniowych i dietetycznych.

współwłaściciel i współzałożyciel powstałej w 1991 roku hur-
towni leków weterynaryjnych PPH Eskulap sp. j. z siedzibą 
Gliwicach. Firma PPH Eskulap sp. j. oprócz swojej podsta-
wowej działalności od 1994 roku nieprzerwanie do chwili 
obecnej zajmuje się również wprowadzaniem na zasadach 
wyłączności na polski rynek weterynaryjny światowych ma-
rek. Wśród firm, które znalazły się w gronie partnerów PPH 

Eskulap sp. j., były między innymi: Solvay Duphar Animal Health, Hill’s Pet Nutrition, 
IDEXX Laboratories, Inc., Lohmann Animal Health. Współpraca z IDEXX Laboratories, 
Inc. trwa nieprzerwanie od 1994 roku do chwili obecnej.
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