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3,3 mld zł

BIEŻĄCY SEZON INFEKCYJNY
JEST DŁUŻSZY NIŻ
POPRZEDNI, CHOĆ MA
ŁAGODNIEJSZY PRZEBIEG

Wartość sprzedanych
produktów przeciwinfekcyjnych
we wrześniu i w lutym była
wyższa, niż w analogicznym
okresie poprzedniego
roku – podobnie, wyższa
jest całkowita wartość
sprzedaży produktów
przeciwinfekcyjnych za cały
sezon (drugi sezon z rzędu).

4,15%

wartość sprzedaży produktów
na infekcje w sezonie 2018

vs poprzedni sezon

Spośród wszystkich sprzedanych opakowań leki wydawane bez recepty
stanowiły:

8% produkty
znajdujące się

na listach refundacyjnych

produkty OTC

Pod lupę wzięliśmy bieżący sezon.
Jego przebieg jest inny od tego,
charakteryzującego sezony poprzednie.
Zmianom uległo nie tylko kalendarium
(bieżący sezon rozpoczął się wcześniej
i prawdopodobnie zakończy później niż sezony
go poprzedzające), ale też wielkość koszyka
zakupowego pacjentów, którzy mimo wzrostu
średniej ceny za opakowanie kupili ich więcej.
Gro konsumpcji na rynku niezmiennie stanowią
produkty OTC, czemu towarzyszy wzmożona
aktywność promocyjna producentów.
Z analizy danych IQVIA wynika również
postępujący spadek profilaktyki
przeciwgrypowej. Bieżący sezon infekcyjny jest
kolejnym, w którym spada liczba szczepień.

PACJENCI LECZĄ SIĘ GŁÓWNIE LEKAMI DOSTĘPNYMI BEZ RECEPTY

89%

W IQVIA zbadaliśmy rynek infekcji.

3% produkty
nierefundowane,
dostępne na receptę.

Stopniowo umacnia się też stosunkowo nowy
trend wśród sieci aptecznych – wzrost udziału
sprzedaży marek własnych w segmencie
produktów na infekcje.
Zapraszamy do lektury!
IQVIA

AŻ 9 NA 10 PARAGONÓW ZAWIERAŁO TYLKO PRODUKTY OTC

87% transakcji
zawierało
tylko produkty OTC

42% paragonów
11% paragonów
zawierało
zawierało
antybiotyk, z czego:

dodatkowo probiotyk

+2%
1002

1021

-3%
989

Sezon infekcyjny 2018: wrzesień 2017 – luty 2018.
Analogicznie sezony poprzedzające.

-2%
970

Apteki
Szpitale
Inne
2015

2016

2017

Średnia zapłata
pacjenta

Średnia wartość
produktów

Średnia liczba
opakowań

2018 22,15 zł

23,26 zł

1,5

SEZON

VS SE ZON

2017

6,0%

5,8%

0,9%

Liczba szczepień przeciw
grypie od dwóch lat spada –
głównie za sprawą segmentu
POZ – widać wyraźny wzrost
udziału segmentu aptecznego

2018
Średnia cena dla
pacjenta poj.
opakowania

Średnia cena
detaliczna poj.
opakowania

14,74 zł

15,50 zł

5,0%

4,8%

WARTOŚĆ PROMOC JI PRODUK TÓW STOSOWANYCH
W LECZENIU INFEKC JI (MLN PLN)

535

+8%

+7%

0%

572

534

UDZIAŁ W RYNKU SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NA INFEKCJE
(WARTOŚCIOWO; WG FIRM)
USP ZDROWIE

617

GSK CONSUMER H/C
POLPHARMA GROUP
TEVA GROUP

ATL*

AFLOFARM

SANDOZ CORP.

2015

2016

2017

RECKITT BENCKISER

2018

BAYER

* wartość rzeczywistych wydatków na promocję ATL wg
szacunków IQVIA (wartość rynkowa – 70%)
Promocja produktów na infekcje jest z sezonu na sezon
coraz bardziej intensywna. Wydatki reklamowe producentów
niezmiennie koncentrują się na ATL. W porównaniu do
poprzedniego sezonu – w bieżącym, ich dynamicznemu
wzrostowi towarzyszyły jednoczesne spadki nakładów na
pozostałe kanały promocji.
UDZIAŁ W WARTOŚCI PROMOCJI LEKÓW STOSOWANYCH
W LECZENIU INFEKCJI
19%

USP ZDROWIE

18%

AFLOFARM

17%

POLPHARMA GROUP
GSK CONSUMER H/C
TEVA GROUP

GSK PHARMA
ANGELINI

POZOSTAŁE

TOP 10 BRANDÓW WG SPRZEDAŻY WARTOŚCIOWEJ (MLN PLN)

•

IQVIA Pharmascope, serwis obejmujący transakcje
sprzedażowe z największego na rynku panelu ponad
6.200 aptek otwartych

•

IQVIA NPA, panel preskrypcji lekarskich

•

transakcje sprzedażowe z unikalnego panelu aptek
internetowych

•

IQVIA ChanelDynamics, serwis monitorujący
promocje firm farmaceutycznych we wszystkich
dostępnych kanałach

•

IQVIA Sell-In Other – sprzedaże do gabinetów
szczepień

Jeżeli o rynku infekcji chcielibyście Państwo wiedzieć
więcej lub potrzebujecie informacji o innych terapiach,
wykorzystując maksimum potencjału naszego portfolio,
zapraszamy do kontaktu.
Bogate zasoby informacyjne IQVIA w połączeniu
z szeroką ekspertyzą rynkową umożliwiają nam
opracowanie analiz o wysokim stopniu szczegółowości.
Pozwala to na formułowanie wiarygodnych wniosków
i przedstawianie rzeczowych rekomendacji.

55

AUGMENTIN

45

THERAFLU EXTRAGRIP

45
44

FLEGAMINA

41

TANTUM VERDE

39

ZINNAT

5%

W IQVIA badamy rynek terapii korzystając z własnych
baz danych oraz autorskich narzędzi analitycznych.
Do sporządzenia bieżącej analizy posłużyły nam
komplementarne źródła danych, obejmujące m in:

64

GROPRINOSIN

10%

Za ponad 50% wartości sprzedaży produktów na infekcje
odpowiada 10 producentów; 5-ciu spośród nich należy do
największych reklamodawców w tym segmencie (niemal 70%
łącznego udziału w wartości promocji produktów stosowanych
w leczeniu infekcji).

77

NEOSINE
RUTINOSCORBIN

APAP

35

OTRIVIN

35

PACJENCI NIE SĄ LOJALNI WOBEC MAREK PRODUKTÓW
PRZECIWINFEKCYJNYCH

Wśród tych, którzy w bieżącym lub poprzednim sezonie
infekcyjnym stosowali dany produkt OTC*, najczęściej blisko
połowa z nich przy okazji kolejnych zakupów – w bieżącym
sezonie wybrała inny produkt.
nowy zakup
danego
produktu

powtórny
zakup tego
samego
produktu

zmiana
z danego
produktu
na inny

zmiana
na dany
produkt
z innego

39,18%

6,61%

5,76%

48,45%

* analiza dla 100 najpopularniejszych pod względem wartości
sprzedaży marek produktów OTC.
UDZIAŁ ILOŚCIOWY MAREK WŁASNYCH SIECI APTECZNYCH
STOSOWANYCH W LECZENIU INFEKCJI (RYNEK OTC)

1,6%

2,3%

Sezon
infekcyjny

Sezon
infekcyjny

2016

2017

2,6%
Sezon
infekcyjny

2018

Z sezonu na sezon pacjenci kupują coraz więcej produktów
przeciwinfekcyjnych, należących do portfolio marek własnych
sieci aptecznych.
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