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Carduri pentru Parteneri
CATENA
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Suntem un brand românesc de încredere, cu 21 de 
ani de experiență

Premii obținute:

Calitate, încredere,
diferențiere

între 2013-2019

Premiul de excelență
în Relațiile cu Clienții 2015
Locul I la categoria Farmacii 

Brands for Kids by Forbes 2015 și 2019 - Premiul Special pentru calitatea ofertei legate de sănătatea familiei și a copiilor

Premiul Biz între 2014 - 2019 
Top 100 cele mai puternice branduri 

din România

Premiată de Bursa de Valori,
în cadrul proiectului

„Made in Romania” 2019

Cel mai bun raport
calitate/preț din România

între 2013-2021

Lanțul de farmacii
Nr. 1 în Calitate

între 2014 și 2021

Relație de calitate
cu clienții

între 2017 și 2021

Calitate, valoare, imagine
înțelegere nevoi,
responsabilitate

2014 și 2015
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Dorim să creăm un parteneriat de lungă durată și de aceea vă oferim cardul pentru 
parteneri Catena. 

Cardul de parteneri Catena este un instrument util, prin care puteți oferi angajaților 
dumneavoastră un beneficiu suplimentar. 

Cardul de parteneri Catena oferă reduceri speciale, suplimentar față de cardul 
standard, pentru o gamă largă de produse de sănătate și nu numai, precum:

- Produse pentru imunitate, vitamine și alte 
   produse pentru menținerea sănătății
- Produse destinate categoriei “Mama și copilul”
- Produse cosmetice și dermatocosmetice
- Medicamente eliberate fără prescripție medicală
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Procedura simplă de activare a cardului în 3 pași:

1. Catena trimite carduri inactive
     la sediul partenerului 
2. Partenerii se prezintă cu cardul
     în cea mai apropiată farmacie
3. Cardul se activează pe loc, 
     în baza completării formularului 
     de activare 
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Echipa noastră de specialiști 

- Va fi mereu la dispoziția dumneavoastră
- Va oferi soluția potrivită pentru 
menținerea sănătății și frumuseții 
dumneavoastră
- Va oferi consiliere specializată
pentru o gamă largă de produse, 
inclusiv tehnico-medicale din
proiectul Catena Pas cu Pas.
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Vă mulțumim pentru încredere!

Farmacia
inimii


