Zapraszamy na
konferencję

Dystrybucja bezpośrednia – jak bezpiecznie
i skutecznie wdrożyć model w polskich realiach

4 października 2022 r., godz. 11.00-14.00

Dago Centrum, ul. Chłodna 51, Warszawa

Jakie aspekty regulacyjne i praktyczne są najistotniejsze przy wdrożeniu modelu dystrybucji bezpośredniej?
Jak model dystrybucji bezpośredniej może wpłynąć na zabezpieczenie dostępności produktów leczniczych?
Serdecznie zapraszamy na konferencję, podczas której eksperci DZP i Nettle omówią zagadnienia związane
z dystrybucją bezpośrednią produktów leczniczych.

Czego dowiesz się podczas konferencji?

Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia związane z wymogami w zakresie wdrożenia
modelu dystrybucji bezpośredniej:
✓ Przybliżymy największe wyzwania biznesowe i prawne w zakresie wdrożenia tego modelu
mając na uwadze:
✓ kanał apteczny - dystrybucja DTP,
✓ kanał szpitalny - dystrybucja DTH.

W ramach omówienia modelu dystrybucji bezpośredniej zostaną także poruszone praktyczne
aspekty związane z jego funkcjonowaniem:
✓ Wskażemy, jak model dystrybucji bezpośredniej zabezpiecza dostępność deficytowych
produktów leczniczych;
✓ Omówimy case studies w zakresie funkcjonowania poszczególnych aspektów tego modelu;
✓ Podzielimy się naszymi praktycznymi doświadczeniami w ramach panelowej wymiany
prawnicy vs. Biznes.

Kim będą prelegenci?
▪

Tomasz Kaczyński | Partner DZP | Praktyka Life Sciences | E: Tomasz.Kaczynski@dzp.pl

▪

Marta Trochimczyk | Associate DZP | Praktyka Life Sciences | E: Marta.Trochimczyk@dzp.pl

▪

Patrick Wodecki| Associate DZP | Praktyka Life Sciences | E: Patrick.Wodecki@dzp.pl

▪

Julia Nowosielska | Associate DZP | Praktyka Life Sciences | E: Julia.Nowosielska@dzp.pl

▪

Paweł Szewczyk | Prezes Nettle S.A. | E: pawel.szewczyk@nettle.pl

▪

Dariusz Deja | Dyrektor Sprzedaży i Dystrybucji Międzynarodowej Adamed Pharma

RSVP: W celu rejestracji prosimy o uzupełnienie formularza do 27 września. Udział w wydarzeniu jest
bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia.
Wydarzenie jest dedykowane dla wytwórców produktów leczniczych oraz hurtowni farmaceutycznych
należących do grupy kapitałowej wytwórców.
Organizator zastrzega, że wydarzenie może być rejestrowane. Wzięcie udziału w wydarzeniu jest
jednoznaczne z wyrażaniem zgody na zarejestrowanie wizerunku Uczestnika.
Klauzula informacyjna jest dostępna pod tym linkiem.
Serdecznie zapraszamy!

