CE SPUN CLIENÞII NOªTRI

Sãnãtatea animalã reprezintã cine suntem
ºi ceea ce facem.

Ca ºi companie autonomã dedicatã exclusiv
sãnãtãþii animalelor, ne concentrãm asupra
afacerii noastre principale, astfel încât sã le
permitem clienþilor noºtri sã îºi dezvolte afacerea
proprie - ne strãduim zi de zi sã punem clienþii
noºtri pe primul plan.

ROLUL TÃU NU ESTE DOAR DE A VINDE
NIªTE PRODUSE. ÎNÞELEGI CEEA CE AM
NEVOIE ªI ÎMI OFERI SFATURI PRIVIND
PROBLEMELE CU CARE MÃ CONFRUNT.

ÎMI OFERI MEDICAMENTE ªI VACCINURI CARE
RÃSPUND NEVOILOR MELE ªI ALE PACIENÞILOR
PE CARE ÎI ÎNGRIJESC. EªTI PRODUCÃTORUL
MEU DE ÎNCREDERE ÎN CEEA CE PRIVEªTE
PRODUSELE VETERINARE.

MÃ ASCULÞI ªI ÎNÞELEGI CARE SUNT SOLUÞIILE CARE
M-AR AJUTA CEL MAI MULT SÃ AM O AFACERE DE SUCCES,
ASTFEL ÎNCÂT EU SÃ MÃ POT CONCENTRA SÃ MENÞIN
SÃNÃTATEA ANIMALELOR PE CARE LE AM ÎN GRIJÃ.
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ÎN SPRIJINUL
SÃNÃTÃÞII ANIMALE
Industria noastrã deserveºte douã segmente
importante: animalele de fermã ºi animalele de
companie.
Ca Zoetis, ne strãduim sã oferim suport clienþilor
noºtri fermieri, deoarece aceºtia produc hranã de
înaltã calitate pentru o populaþie în continuã
expansiune, în contextul unor resurse limitate,
precum ºi medicilor veterinari de animale de
companie, deoarece aceºtia trateazã ºi îngrijesc
animalele de companie pentru ca acestea sã
trãiascã mai mult ºi mai bine.
Sãnãtatea animalã este importantã pentru noi ºi
pentru toþi oamenii de peste tot din lume.

Miliarde de oameni consumã
proteine animale ca lapte, carne,
pasãre, peºte, ouã.
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(Sursa: Euromonitor Internaþional)

BRANDURI CONSACRATE
PENTRU ANIMALE DE FERMÃ

26%

26% din suprafaþa terestrã
neacoperitã de gheaþã este dedicatã
producþiei animale, iar 33% din
suprafaþa arabilã - producþiei de furaj
pentru animale.
(Sursa: IAASTD Global Report 2009)

40%

Portofoliul Zoetis include mai mult de 300 de produse care
deservesc în principal opt specii de animale ºi aparþin a cinci
categorii mari de produse: vaccinuri, antiparazitare,
antiinfecþioase, aditivi furajeri ºi alte produse farmaceutice.
Portofoliul nostru pentru animale de fermã reprezintã
aproximativ 66% din cifra noastrã de afaceri. Cu produsele
ºi serviciile pe care le-am dezvoltat pentru vacile de lapte,
vacile de carne, ovine, suine, pãsãri ºi peºti îi încurajãm ºi
susþinem pe clienþii noºtri în creºterea animalelor ºi producþia
de hranã.
Portofoliul nostru pentru animale de companie reprezintã
aproximativ 34% din cifra noastrã de afaceri.
Inovaþiile noastre de ultimã orã în acest domeniu sunt
menite sã îi ajute pe medicii veterinari în a oferi servicii de
îngrijire de cea mai înaltã calitate când trateazã sau ajutã la
prevenirea diverselor afecþiuni la câini, pisici ºi cai, construind
în acelaºi timp relaþia cu clienþii lor.
Adiþional, portofoliul de produse complementare incluzând
kiturile de diagnostic, testele genetice sau serviciile
suplimentare cum sunt: managementul datelor în fermele de
vaci de lapte, e-learning, consultanþã de specialitate - ne
ajutã sã oferim metode specializate ºi cunoºtinþe pe care
clienþii noºtri sã le poatã folosi pentru a-ºi conduce afacerile
mai eficient.

SÃNÃTATEA
ANIMALELOR
DE FERMÃ

BRANDURI CONSACRATE
PENTRU ANIMALE DE COMPANIE

Sectorul de animale de fermã
contribuie în proporþie de 40% la
venitul global realizat din agriculturã.
(Sursa: SOFA Report 2009)

SÃNÃTATEA
ANIMALELOR
DE COMPANIE

62%

220
MILIOANE

15%

62% din gospodãriile americane
deþin cel puþin un câine sau o
pisicã.
(Sursa: 2011-2012 APPA National
PetOwners Survey)

Sunt peste 220 de milioane de
câini ºi 220 de milioane de pisici
care trãiesc în gospodãriile din
întreaga lume.
(Sursa: Vetnosis)

Cheltuielile cu animalele de
companie în Brazilia, Rusia, India
ºi China au crescut continuu cu
mai mult de 15% pe an.
(Sursa: The Freedonia Group)
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Zoetis combinã prezenþa localã ºi cunoºtinþele
necesare pentru a deservi nevoile individuale ale
clienþilor, cu extinderea globalã ºi resursele necesare
dezvoltãrii medicinei veterinare la nivel mondial.
Comercializãm produsele noastre în peste 120 de þãri
din lume ºi continuãm sã creºtem atât în þãrile
emergente cât ºi în cele dezvoltate. Suntem acolo
unde clienþii noºtri trãiesc ºi muncesc, facem eforturi
zi de zi pentru a-i asculta ºi pentru a rãspunde
nevoilor celor care ºi-au dezvoltat afacerile bazate pe
creºterea ºi grija pentru animale.

19%

Afacerea noastrã deserveºte patru regiuni: Statele
Unite ale Americii (SUA); Europa, Africa ºi Orientul
Mijlociu (EUAFME); Canada ºi America Latinã (CLAR);
Asia Pacific (APAC) ºi ne strãduim sã înþelegem
nevoile lor unice ºi diverse. Diferenþele regionale:
economice, culturale, de mediu, epidemiologice ºi
legislative ne ghideazã abordarea ºi expertiza noastrã.
Ca Zoetis, muncim sã rãspundem nevoilor unei
populaþii globale în continuã creºtere, a unor
standarde de viaþã din ce în ce mai ridicate ºi unei
nevoi în creºtere de producþie animalã eficientã,
precum ºi creºterii numãrului de animale de
companie ºi a dorinþei proprietarilor acestora de a le
oferi cea mai bunã îngrijire.

MUNCIM PENTRU
CLIENÞII NOªTRI
ORIUNDE S-AR AFLA
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27%

CLAR

39%

EUAFME

15%

SUA

PREZENÞA GLOBALÃ

SITE-URI DE PRODUCÞIE

120+ 25+
ÞÃRI

LOCAÞII

APAC

ALOCAREA CIFREI DE AFACERI TOTALE

73%
27%

ÞÃRI
DEZVOLTATE
ÞÃRI
EMERGENTE
7

SUNTEM DEDICAÞI
CONSTRUIRII
UNOR RELAÞII PUTERNICE

DEZVOLTÃM PRODUSE
ªI SERVICII DIN CE ÎN CE
MAI PERFORMATE

Viziunea noastrã este ca produsele, serviciile ºi
oamenii noºtri sã fie cei mai apreciaþi de cãtre
clienþii noºtri din întreaga lume. Reprezentanþii ºi
specialiºtii Zoetis sunt dintre cei mai experimentaþi
din industrie, cu relaþii solide ºi de lungã duratã
cu clienþii de peste tot din lume. Echipele noastre
din teren oferã expertizã tehnicã ºi training
despre diversele afecþiuni, fiind sprijinite de o
reþea globalã de specialiºti în domeniul veterinar.

Construind pe oferta noastrã actualã, rãmânem
angajaþi sã continuãm proiectele de cercetare în
vederea dezvoltãrii de produse inovatoare ºi sã
colaborãm cu clienþii noºtri pentru a gãsi noi
posibilitãþi pentru a le consolida afacerile ºi
clinicile sau cabinetele. Avem site-uri de cercetaredezvoltare peste tot în lume ºi continuãm sã
investim în capacitãþile noastre pentru a ne
asigura cã oferim clienþilor noºtri cele mai bune
echipamente precum ºi cele mai noi informaþii atât acum cât ºi în viitor.

Deoarece apreciem succesul clienþilor noºtri, suntem
pasionaþi sã contribuim la dezvoltarea medicinei veterinare
prin oferirea de burse, sponsorizãri de training-uri sau
pentru cercetare, precum ºi sã contribuim la consolidarea
afacerii producãtorilor de animale prin inovaþii importante.
Înþelegem cã schimbãrile de mediu, afecþiunile emergente
ºi schimbãrile în tehnologiile ºi managementul clinicii
reprezintã provocãri zilnice pentru clienþii noºtri. Este
sarcina noastrã sã fim cu un pas înaintea acestor
provocãri, astfel încât clienþii noºtri sã se poatã concentra
asupra muncii lor de fiecare zi.
Cu toþii la Zoetis, recunoaºtem cã avem succes atunci
când cei din jurul nostru au succes. Colaborãm
îndeaproape cu clienþii noºtri, universitãþi din întreaga
lume, guverne ºi alte companii din domeniul sãnãtãþii
animale, pentru a contribui la progresul sectorului
veterinar în general ºi la succesul celor care cresc ºi
îngrijesc animale, în special.

1.000
AVEM PESTE 1.000 DE SPECIALIªTI
CARE MUNCESC PENTRU REZULTATE
CARE CONTEAZÃ ÎN DEPARTAMENTUL
DE CERCETARE ªI DEZVOLTARE
LA ZOETIS

Noul nostru departament de Cercetare-Dezvoltare
influenþeazã descoperirile relevante din domeniile agricol,
farmaceutic, biotehnologic, anticipând nevoile animalelor
ºi ale celor care le îngrijesc, precum ºi presiunile pieþei.
Referitor la contribuþia departamentului de CercetareDezvoltare în ce priveºte produsele existente, acesta se
axeazã pe adãugarea de noi indicaþii atât ca specii de
animale cât ºi ca recomandãri pentru tratarea de afecþiuni
adiþionale, pe extinderea autorizãrilor pe pieþe unde
acestea nu sunt încã înregistrate, pe modificarea unor
formule sau pe crearea de diferite produse combinate,
extinzând astfel inovaþiile Zoetis ºi fãcâdu-le accesibile
celor care cresc ºi îngrijesc animale la nivel mondial.
În plus, reþeaua noastrã de unitãþi de producþie, având
peste 25 de site-uri locate în 10 þãri de pe glob, asigurã
livrarea de medicamente de calitate ºi vaccinuri pe care
clienþii noºtri le cunosc ºi au încredere în ele.
Calitatea ºi eficacitatea sunt parte integrantã a proceselor
noastre de producþie ºi livrare, precum ºi a culturii noastre.
Ne mândrim cu dezvoltarea de produse ºi servicii de care
clienþii noºtri au nevoie pentru a-ºi conduce afacerile ºi
pentru ca animalele pe care le au în grijã sã fie sãnãtoase.
Pentru ca acest lucru sã fie posibil, este important ca ei sã
aibã acces la aceste produse ºi servicii atunci când ºi acolo
unde au nevoie de ele.
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INOVAÞIILE NOASTRE INCLUD

Primul vaccin pentru probleme respiratorii care
ajutã la prevenirea afecþiunilor cauzate de
Virusul Respirator Sinciþial Bovin.

Singurul produs care reduce mirosul de vier
într-un mod sigur ºi eficient, oferind o
alternativã la castrarea fizicã.

Primul antibiotic injectabil cu o singurã
administrare pentru tratarea infecþiilor pielii, ale
þesuturilor moi, a infecþiilor urinare de origine
bacterianã la câini ºi la pisici, precum ºi a
infecþiilor parodontale la câini.

Primul ºi singurul vaccin de administrat in-ovo
pentru prevenþia coccidiozei la pãsãri.
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25+

SITE-URI DE PRODUCÞIE

5

CATEGORII PRINCIPALE
DE PRODUSE
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SPECII DE ANIMALE

300+
LINII DE PRODUSE

4,2+
MILIARDE DE DOLARI
VÂNZÃRI

ZOETIS
PE SCURT
PREZENÞÃ GLOBALÃ

120+
ÞÃRI
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AVEM AMBIÞII MARI
PENTRU AFACEREA
NOASTRÃ, ÎNSÃ SUNTEM
CONCENTRAÞI
ÎN A VÃ OFERI SUPORT
ÎN DEZVOLTAREA
AFACERII DUMNEAVOASTRÃ
Pentru cã acoperim regiuni, specii, arii terapeutice
ºi platforme de produse, ca Zoetis suntem bine
poziþionaþi pentru a oferi suportul necesar
fiecãruia dintre clienþii noºtri.

CIFRA DE AFACERI PE SPECII

3%

Putem dezvolta vaccinuri pentru combaterea unor boli
infecþioase emergente pe o anumitã piaþã, precum ºi
branduri care sã devinã lider de piaþã, ce rãspund unor
nevoi comune la nivel mondial. Putem aduna informaþii din
toate colþurile lumii prin reþeaua noastrã globalã de
Cercetare-Dezvoltare sau prin extinsa noastrã reþea de
parteneri din domeniu sau prin alianþe industriale.
Avem o afacere diversificatã, lucru care ne oferã
posibilitatea de a valoriza diverse oportunitãþi care sã
rãspundã nevoilor din ce în ce mai variate ºi în continuã
schimbare ale clienþilor noºtri din industria veterinarã.
Continuându-ne drumul ca Zoetis, vom valoriza la
maximum relaþiile strânse pe care le avem cu clienþii noºtri
atât în pieþele dezvoltate cât ºi în cele emergente.
Vom continua sã dezvoltãm produse noi ºi sã îmbunãtãþim
produsele ºi serviciile existente.
Ne vom pãstra angajamentul în ceea ce priveºte calitatea ºi
vom munci pentru a ne consolida rolul de partener preferat
la produse ºi tehnologii noi.
Vom construi o culturã ºi mai puternicã de ascultare ºi
rãspuns la nevoile reale ale clienþilor.
Vom recompensa inovaþiile orientate spre client ºi excelenþa
serviciilor - propunându-ne în permanenþã sã devenim ºi
mai buni.
Vom face toate aceste lucruri pentru a deveni cu adevãrat
compania care este: În slujba animalelor. În slujba
sãnãtãþii. În slujba dumneavoastrã.
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OVINE ªI
ACVACULTURÃ

12%
PASÃRE

38%
VACI DE CARNE
ªI DE LAPTE

13%
SUINE

34%
CÂINI, PISICI ªI CAI

CIFRA DE AFACERI PE ARII TERAPEUTICE

8%
ADITIVI FURAJERI

15%
ANTIPARAZITARE

3%
ALTE NON-PHARMA

32%
ANTI-INFECÞIOASE

17%
ALTE PHARMA

25%
PRODUSE BIOLOGICE
ªI VACCINURI

PENTRU A AFLA MAI MULTE DESPRE NOI, ACCESAÞI
ZOETIS.COM

