
 

Bratislava 14.12.2017 

 

Pilulka.sk kupuje konkurenta Pilulka24.sk a posilňuje pozíciu najväčšej 

slovenskej online lekárne 
 

Pilulka Lekárne, tretia najväčšia česko-slovenská sieť lekární kúpila 100% podiel v spoločnosti 

prevádzkujúcej slovenskú internetovú lekáreň Pilulka24.sk. Transakciou Pilulka.sk posilňuje pozíciu 

najväčšej online lekárne na Slovensku. 

 

Pilulka24.sk patrí historicky k prvým internetovým lekárňam na Slovensku a medzi 3 najväčšie online 

lekárne na slovenskom trhu. Internetový predaj začala už pred viac ako 5 rokmi. "Chceme nadviazať 

na tradíciu, ktorú si Pilulka24.sk na slovenskom trhu vybudovala. Veľmi oceňujeme 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, "hovorí Martin Kasa, spolumajiteľ spoločnosti Pilulka Lekárne. 

 

Herbia a.s., prevádzkovateľ Pilulka24.sk, ponúka vo svojom portfóliu voľne predajné lieky, doplnky 

stravy a kozmetické výrobky. Mimo internetovej lekárne prevádzkuje aj kamennú lekáreň v Bratislave 

a flotilu kuriérov, ktorí rozváža lieky na území Bratislavy a v okolí. 

 

"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. V blízkej budúcnosti pripravuje tiež spustenie 

nových služieb už pod jednou strechou, ako napríklad unikátnu lekárenskú aplikáciu pre telefóny so 

systémami Android a iOS. V budúcnosti plánujeme spojenie značiek Pilulka.sk a Pilulka24.sk 

dohromady. Očakávame, že v roku 2018 dosiahnu naše tržby na slovenskom trhu hranicu 10 miliónov 

eur, " dodáva Martin Kasa. 

 

Herbia a.s. bola vlastnená slovenskými fyzickými osobami. Obe strany sa dohodli, že nebudú 

komentovať kúpnu cenu za podiel. Spoločnosti Pilulka Lekárne a.s. akvizíciou rozšírila svoje aktivity na 

slovenskom trhu, kde už teraz vlastní spoločnosť TopFarma s.r.o., prevádzkujúca alianciu s vyše 80 

lekárňami po celom Slovensku. Pred 3 mesiacmi spustila Pilulka aj prvé brandované kamenné lekárne 

na slovenskom trhu pod označením Pilulka Lekáreň. 

 

 

Spoločnosť pôsobí na českom a slovenskom trhu od roku 2013 s celkovým počtom 80 ružových 

Pilulka lekární a popredné internetové lekárne Pilulka.cz a Pilulka.sk. Spoločnosť zamestnáva vyše 

280 zamestnancov, prevažne so zdravotníckym vzdelaním. Pilulka je majoritne vlastnená českými 

fyzickými osobami, ktoré sa aktívne podieľajú na jej riadení. 

 

Pilulka v roku 2017 získala ocenenie APEK E-commerce Awards 2017 za najviac inovatívny a originálny 

internetový obchod a v roku 2018 tak bude reprezentovať Českú republiku na Global E-commerce 

Summitu. Získala tiež 7. miesto v strednej a východnej Európe (1. miesto v ČR) v rebríčku Deloitte 

Technology Fast Rising Stars. 


