HEALTHCARE LOGISTICS
NEW WAREHOUSE BRNO
ZDRAVOTNICKÁ LOGISTIKA
NOVÝ SKLAD BRNO
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PHOENIX Czech Republic – Your partner in Healthcare Logistics in the Czech Republic and beyond
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. – Váš partner pro farmaceutickou logistiku nejen v České republice

New Healthcare Logistics warehouse Brno
• 10,500 square metres
Additional 350 sqm of mezzanine space
(suitable e.g. for high value goods)
• 19,000 pallet spaces in ambient
• 560 pallet spaces in cold chain
(potential to double space if needed)
• 800 pallet spaces for narcotics

HEALTHCARE LOGISTICS

• 10,500 metrů čtverečních
• 350 m² odděleného mezaninového
prostoru (vhodné například pro zboží s vysokou hodnotou)
• 19,000 paletových míst v ambientním
režimu
• 560 paletových míst 2-8°C (v případě potřeby možnost zdvojnásobit)
• 800 paletových míst pro psychotropní léčiva

Brno –
3PL services in the heart of Eastern Europe

HEALTHCARE LOGISTICS

The Brno High-Tech Healthcare Logistics warehouse will meet
all your expectations:
• Fully GDP compliant operations in all temperature zones
• GMP licensed
• New and ultra-modern technology in warehouse operations
• Highest quality and security standards
• Excellent location on the central highway D1
• Ideal starting point for CEE distribution (CZ, SK, HU, HR, SK, PL, A)
Nový High-Tech sklad v Brně splní všechna vaše očekávání:
• Plně kompatibilní s GDP/SDP
• GMP/SVP licence
• Nové a moderní skladovací technologie
• Nejvyšší kvalitativní a bezpečnostní standardy
• Vynikající umístění u centrální dálnice D1
• Ideální výchozí místo pro distribuci do CEE zemí
(CZ, SK, HU, HR, SK, PL, A)

PHOENIX in the Czech Republic is part of
PHOENIX group, one of the biggest European
Healthcare Providers and its European service
brand „All-in-One“ with value-adding services
for the pharmaceutical industry.
• 26 countries
• 150+ distribution centres
• More than 2,200 own and
12,000 pharmacies in cooperations
• Around 136 million patient contacts
each year
• 34,000 employees in Europe
• More than 24bn Euro turnover (16/17)
PHOENIX lékárenský velkoobchod Česká republika je součástí skupiny PHOENIX, jednoho
z největších evropských poskytovatelů zdravotnických služeb a evropského komplexu
služeb s přidanou hodnotou pro farmaceutický
průmysl nabízeného pod značkou „All-in-One“
• 26 zemí
• 150+ distribučních center
• Více než 2,200 vlastních a 12,000
spolupracujících lékáren
• 136 milionů kontaktů s pacienty každý rok
• 34,000 zaměstnanců
• Více než 24 miliard EUR obratu (16/17)

PHOENIX Czech Republic
PHOENIX Česká republika
PHOENIX Czech Republic is the longstanding leader in the pharmaceutical distribution market in the Czech Republic. During 26 years of its existence, PHOENIX has established a strong base of six distribution centers
for the storage and full-area distribution of pharmaceuticals in the
regions of Bohemia and Moravia.
• 26 years of experience in the market
• More than 40% market share in wholesale deliveries to pharmacies
and hospitals
• 6 distribution centres in CZ delivering to over 4,000 pharmacies
• Assortment of more than 25,000 pharmaceutical products
• Moving more than 44% of all pharmaceutical Pre-Wholesale pallets
in Czech Republic
• Nearly 200 pharma partners in Healthcare Logistics
PHOENIX je dlouhodobým lídrem na farmaceutickém distribučním trhu
v České republice. Za 26 let své existence si vybudoval silnou základnu 6
distribučních center pro skladování a celoplošnou distribuci léčiv v regionech Čech i Moravy.
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26 let zkušeností na trhu
Tržní podíl v dodávkách do lékáren a nemocnic více než 40%
6 distribučních center zásobování více než 4,000 zákazníků
Skladem více než 25,000 farmaceutických produktů
Zajišťujeme logistiku více než 44% všech palet farmaceutického
Pre-Wholesalu v ČR
• Logistické služby pro téměř 200 partnerských farmaceutických
společností

Contact us
Kontaktujte nás

Jsme připraveni s Vámi diskutovat optimalizaci
Vašeho dodavatelského řetězce v České republice
a v celém CEE regionu.

PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o

www.phoenix.cz

Petr Dvořák
Group Sales Director
+420 603 200 050
p.dvorak@phoenix.cz

Petr Hudec
Purchase Director
+420 604 202 202
p.hudec@phoenix.cz

Jan Petráš
Pharma Services Manager
+420 739 342 879
j.petras@phoenix.cz
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We´re here to discuss with you how to optimise
your supply chain in Czech republic and in the
whole CEE region.

