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Pilulka.sk - prvá mobilná lekáreň na Slovensku 

 
Spoločnosť Herbia a.s prevádzkovateľ internetovej lekárne www.pilulka.sk spúšťa mobilnú 
aplikáciu pre Android a Apple iOS. Jedná sa o prvú mobilnú aplikáciu internetovej lekárne na 
Slovensku. 

 
Moderný trend nakupovania z mobilných telefónov sa dostal aj do lekárni. Pilulka reaguje na trend 
narastajúcej návštevnosti z mobilných zariadení. “Návštevnosť z mobilných telefónov presiahol už 50 
percent všetkých návštěv Pilulka.sk. Vidime jasný trend a sme si vedomí, že mobilný telefón vyžaduje 
iný prístup pri ponuke tovaru a služieb,” hovorí riaditeľ Pilulky Ľuboš Baran.  
 
Pilulka aplikácia ponúka aj množstvo Smart výhod: 
 

• Rýchle a pohodlné nakupovanie  
• používateľ je Vždy prihlásený  
• Špeciálne ponuky a zľavy v aplikácii  
• Možnosť skenovania EAN kódu prípravku (rýchly opakovaný nákup, vyhľadanie informácií o 

lieku)  

 
Pilulka zároveň plánuje pokračovať vo vývoji aplikácie a pridávaní nových funkcií. V blízkej dobe tak 
pribudne možnosť sledovania pohybu zásielky alebo integrácia Apple Pay a Google Pay. Pilulka bola v 
sesterskej českej spoločnosti vôbec prvý internetový obchod, ktorý integroval platbu Apple Pay a aj 
na Slovensku má ambíciu byť prvý. 
 
===== 
Kontakty pro média: 
Ľuboš Baran, riaditeľ, +421 915 892 908, lubos.baran@pilulka.sk 
Kateřina Schotliová, Specialistka PR a marketingu, +420 778 701 480, katerina.schotliova@pilulka.cz  
 
Skupina Pilulka pôsobí na českom, slovenskom a rumunskom trhu od roku 2013 a v súčasnosti 
prevádzkuje 125 ružových Pilulka Lekární spoločne s internetovými lekárňami Pilulka.cz, Pilulka.sk a 
Pilulka.ro. Spoločnosť zamestnáva viac ako 380 ľudí, prevažne so zdravotníckym vzdelaním. Je 
majoritne vlastnená českými fyzickými osobami, ktorý sa aktívne podieľajú aj na jej riadení. 
  
Pilulka v roku 2017 získala ocenenie APEK E-commerce Awards 2017 za najviac inovatívny a originálny 
internetový obchod. V roku 2017 získala Pilulka 1. miesto v regióne CEE v kategórií vychádzajúcich 
hviezd Rising Star a v roku 2018 získala 5. miesto v hlavnej kategórii v strednej a východnej Európe v 
súťaži Deloitte CE Technology Fast 50. 
 

http://www.pilulka.sk/

