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Největší česká a slovenská online lékárna 
expanduje. Pilulka vstoupila do Maďarska a 
Rakouska. 
  
 
Skupina Pilulka, působící na českém, slovenském a rumunském trhu expanduje do 
Maďarska a Rakouska. Na tamním trzích ji zákazníci naleznou pod označením Pilulka.hu a 
Pilulka.at. Ambicí Pilulky je být jedničkou mezi online lékárnami a drogeriemi v Maďarsku a 
rychle být mezi třemi největšími online lékárnami v Rakousku. 
  
„Maďarsko je v oblasti e-commerce a lékárenství zemí s velkým potenciálem. Půjde o naši první 
pobočku s hybridním modelem, kde kombinujeme aktuální infrastrukturu skupiny s lokálním 
komerčním oddělením a zákaznickou péčí. To nám dává obrovskou flexibilitu a efektivitu ve 
škálování služeb a sortimentu pro spotřebitele,“ říká Petr Kasa, CEO společnosti Pilulka. 
 
„Budeme soutěžit o přízeň zákazníků jak s velkými online hráči, tak i celou řadou lékárenských a 
drogistických řetězců. Na tuto konfrontaci se velmi těšíme. Startujeme s 6 000 produkty a nabídku 
budeme rozšiřovat obdobně jako v Česku a Slovensku na desítky tisíc nejžádanějších produktů,“ 
dodává Béla Grósz, General Manager pro Maďarsko. 
 
„V Rakousku chceme rozvíjet obor lékárenství více k prevenci a péči o zdraví a přinést 
zákazníkům služby, které na rakouském trhu dnes nejsou. Rakouské lékárenství je velmi 
konzervativní a nereflektuje požadavky moderně smýšlejících zákazníků. Přeregulovanost trhu 
vede k tomu, že rakouskému online lékárenství dominují zahraniční subjekty, a to s podílem přes 
90 %. V Rakousku podobně jako v případě Maďarska jsme přistoupili k hybridnímu modelu v rámci 
hesla ‚think local, act global‘, “ říká Martin Kasa, člen představenstva skupiny Pilulka. 
 
„Rakušané si budou moci vybrat z nabídky 10 000 produktů skladem s rychlým doručením až ke 
dveřím. Postupně rakouským zákazníkům nabídneme plnohodnotnou nákupní aplikaci Pilulka a 
služby Pilulka Expres a Pilulka Boxy,” dodává Michal Hanáček, provozní ředitel Pilulky. 
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The largest Czech and Slovak online pharmacy is 
expanding. Pilulka has entered Hungary and 
Austria. 
 
  
Pilulka Group, operating on the Czech, Slovak and Romanian markets, expands into 
Hungary and Austria. In those markets, customers can find it under the brand names 
Pilulka.hu and Pilulka.at. Pilulka's ambition is to be the number one online pharmacy and 
drugstore in Hungary and to quickly become one of the three largest online pharmacies in 
Austria. 
 
"Hungary is a country with great potential in the e-commerce and pharmacy sector. It will be our 
first branch with a hybrid model, where we combine the current infrastructure of the group with a 
local commercial department and customer care. This gives us tremendous flexibility and efficiency 
in scaling our services and product range for consumers," says Petr Kasa, CEO of Pilulka. 
 
"We will compete for customer favour with both the big online players and a number of pharmacy 
and drugstore chains. We are very much looking forward to this confrontation. We are starting with 
6,000 products and will expand our offer similarly to the Czech and Slovak Republic to tens of 
thousands of the most popular products," adds Béla Grósz, General Manager for Hungary. 
 
"In Austria, we want to develop the pharmacy sector more towards prevention and health care and 
bring services to customers that are not available on the Austrian market today. The Austrian 
pharmacy industry is very conservative and does not reflect the requirements of modern-minded 
customers. The over-regulation of the market has led to the Austrian online pharmacy industry 
being dominated by foreign players, with a share of over 90%. In Austria, as in the case of 
Hungary, we have adopted a hybrid model under the motto 'think local, act global'," says Martin 
Kasa, Board member of the Pilulka Group. 
 
"Austrians will be able to choose from a range of 10,000 products in stock with fast doorstep 
delivery. Gradually, we will offer Austrian customers a full-fledged Pilulka shopping app and the 
Pilulka Express and Pilulka Boxes services," adds Michal Hanáček, Pilulka's Chief Operating 
Officer. 
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