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Aplikácia Pilulka.sk prijíma platby Apple Pay 

  

Pilulka.sk začala ako prvý internetový obchod na Slovensku prijímať platby Apple Pay. Nová 
možnosť platby v mobilnej aplikácii vznikla vďaka spolupráci so spoločnosťou PAYU hneď po 
uvedení služby na slovenský trh. 
  
Mobilnou a digitálnou peňaženkou Apple Pay sa po novom dá platiť aj v aplikácii Pilulka.  
V aplikácii je k dispozícii kompletný sortiment s takmer 25 tisíc položkami z oblasti zdravia, 
starostlivosti o telo a výživy. Účelom inovácie je v prvom rade vyhovieť zákazníkom  
a zjednodušiť im nakupovanie. 
 
„Majitelia telefónov a tabletov s operačným systémom iOS u nás tvoria štvrtinu všetkých nákupov, 
Apple Pay im preto platby výrazne uľahčí,“ hovorí Tomáš Záruba, produktový manažér Pilulka.sk. 
 
Pilulka.sk tak novou službou potvrdzuje inovatívny prístup a neustály rozvoj nielen  
v rozširovaní sortimentu, ale aj moderných technológiách. 
 
„Pilulka je lídrom v digitalizácii lekárenstva. Snažíme sa tento segment, tradične konzervatívny, 
inovovať a posúvať dopredu. Ako prvý vo farmácii sme spustili mobilnú aplikáciu. Dnes na náš e-shop 
prichádza viac ako 50 percent zákazníkov z mobilu,” dopĺňa Ľuboš Baran, riaditeľ Pilulka.sk. 
  
Apple Pay môžu aktuálne využívať klienti Tatra banky, Slovenskej sporiteľni, mBank a N26 banky. V 
schvaľovacom procese už sú aj platby Google Pay. Okrem nich je samozrejme možné využiť širokú 
paletu iných spôsobov platby ako napríklad bankový prevod, dobierka, online platba kartou atď. 
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Spoločnosť založili bratia Petr a Martin Kasovci v roku 2013 s cieľom vytvoriť jednu z najväčších 
lekárenských skupín v Európe, zmeniť spôsob, akým sa u nás predávajú lieky a priniesť do tohto 
oboru prozákaznícky prístup a inovácie. Spoločnosť patrí do holdingu spoločností prevádzkujúce 
okrem Pilulka.sk aj sieť ďalších kamenných a internetových lekární.  
 
Pilulka obdržala v roku 2017 ocenenie APEK E-commerce Awards 2017 za najviac inovatívny a 
originálny internetový obchod a získala 1. miesto v regióne CEE v kategórii vychádzajúcich hviezd 
Rising Star. V roku 2018 získala 5. miesto v hlavnej kategórii v strednej a východnej Európe v súťaži 
Deloitte CE Technology Fast 50. 
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