
 

 

Pilulka24.sk ako jeden z leadrov internetových lekární predala 100% podiel 

spoločnosti najväčšej česko-slovenskej sieti lekární Pilulka, aby posilnila 

pozíciu najväčšej slovenskej online lekárne a umožnila ďalší progresívny 

rast tejto úspešnej entity. 

Pilulka24.sk patrí historicky k prvým internetových lekárňam na Slovensku 

a internetový predaj začala už pred viac ako piatimi rokmi. Pilulka24.sk si 

vybudovala tradíciu a silný pro-zákaznícky orientovaný prístup celého tímu 

a služieb. V hodnotení nielen lekární, ale všetkých slovenských internetových 

obchodov si Pilulka24 vedie ako jedna z najlepších podľa hodnotenia Overené 

zákazníkmi.  

Je to jeden z projektov spoločnosti CCN a ďalších spolupracujúcich 

expertov v danej oblasti, ktorému sa podarilo postaviť takto úspešný 

projekt.  

Pilulka24.sk za rok 2017 získala ocenenie Heureka shopRoku – absolútny víťaz 

v kategórii Zdravie a získala zároveň aj druhé miesto v kategórii Krása a Zdravie. 

V predchádzajúcich rokoch získala umiestnenie vždy v top trojke a bola jedinou 

internetovou lekárňou, ktorej sa podarilo získať ocenenie v kategóriách Zdravie 

a Krása.  

Pilulka24.sk je internetová lekáreň, ktorá zabezpečuje zásielkový výdaj liekov, 
výživových doplnkov, zdravotníckych pomôcok a kozmetiky na základe 
povolenia od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.  

Pilulka24.sk je  progresívna certifiková internetová lekáreň poskytujúca 
zákazníkom tie najkvalitnejšie služby – široké portfólio, kvalitný servis, expresné 
dodávky, výhodné ponuky každý mesiac a predovšetkým nákup z pohodlia 
domova.  

 

Mimo internetovej lekárne prevádzkuje Pilulka24 aj kamennú lekáreň 

v Bratislave a jedným z hlavných benefitov pre zákazníkov je aj flotila kuriérov, 

ktorí rozvážajú lieky v rámci Bratislavy a v blízkom okolí.  

Jednou zo silných stránok spoločnosti je jednoznačne profesionálny team 

pozostávajúci z odborníkov z oblasti farmaceutického biznisu, z oblasti IT 

a marketingu ako aj odborníci z oblasti webových riešení. Spoločnosť vyvíja 
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maximálne úsilie, aby vedela zabecpečiť excelentnú staroslivosť pre zákazníkov 

s ohľadom na individuálny prístup a so zabezpečením poradenstva ako 

samozrejmosťou. V neposlednom rade unikátnosťou projektu Pilulka24.sk je 

inhouse logistika, kedže ako jediná internetová lekáreň má vlastných kuriérov 

s vynikajúcimi službami a je to jeden z hlavných benefitov, ktorí si zákazníci 

nesmierne cenia, hovorí Gabriel Csomós, spolumajiteľ spoločnosti Herbia a.s. 

prevádzkovateľ Pilulka24.sk. 

Znalosť zákazníka je prioritou číslo jeden a preto sa Pilulka24.sk zameriava na 

bezpečný pohodlný a rýchly nákup, expresné dodanie tovaru do 24 hodín, 

neustále rozširuje svoje portólio a dbá sa na jeho rozmanitosť a v neposlednom 

rade ide o poskytovanie nadštandarných služieb s mottom “Náš zákazník Náš 

pán“ – je tu snaha vyhovieť rozmanitým požiadavkám zákazníkom.  

Pilulka24.sk je dlhodo najspoľahlivejšou internetovou lekárňou poskutujúca 

vysokú kvalitu dopravy s krátkou dodacou lehotou a vysokou kvalitou 

komunikácie.  

Martin Kasa ako spolumajiteľ spoločnosti Pilulka lekárne sám uvádza: “Nákup 

tejto spoločnosti nám strategicky zapadá do služieb, ktoré Pilulka ponúka na 

slovenskom trhu už teraz. Chceme v krátkej budúcnosti prepojiť oba skvelé tímy, 

zefektívniť logistiku a nákup a ponúknuť zákazníkom to najlepšie z oboch 

spoločností. Očakávame, že v roku 2018 dosiahnu naše tržby na slovensku trhu 

hranicu 10 miliónov eur.“ 

Spoločnosť Pilulka pôsobí na českom a slovenskom trhu od roku 2013 

s celkovým počtom 80 Pilulka lekární a internetové lekárne Pilulka.cz 

a Pilulka.sk Pilulka v roku 2017 získala ocenenie APEK E-commerce Awards 

2017 za najviac inovatívny a originálny internetový obchod. Získala tiež 7. 

miesto v strednej a východnej Európe (1. Miesto v ČR) v rebríčku Deloitte 

Technology Fast Rising Stars. 

Sme radi, že pokračovateľom nášho úspešného projektu Pilulka24.sk bude silná 

spoločnosť so zahraničným zázemím a s množstvom skúseností v obore, ktorá 

jednoznačne vidí strategickú synergiu a chce naďalej posilňovať pozíciu leadra 

na slovenskom trhu, dodáva Gabriel Csomós.  


