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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO BỔ NHIỆM ÔNG PHILIPPE MALECKI 

LÀM TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Thành phố Tuy Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2022 – Công ty Cổ phần Pymepharco 

– thành viên tập đoàn STADA (Đức) thông báo bổ nhiệm ông Philippe Malecki đảm 

nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 và sẽ báo cáo 

trực tiếp cho ông Carsten Cron – Phó Chủ tịch phụ trách Thị trường mới nổi. 

Trong vai trò này, ông Philippe sẽ đồng hành cùng đội ngũ quản lý Pymepharco hiện 

tại củng cố hơn nữa vị trí top 10 của công ty trong ngành dược phẩm Việt Nam thông 

qua các dòng sản phẩm chất lượng châu Âu cho cả kênh bệnh viện và kênh nhà 

thuốc. Cùng với danh mục sản phẩm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng đang ngày 

càng được mở rộng của STADA Việt Nam, tập đoàn hướng tới cung cấp danh mục 

sản phẩm đa dạng và toàn diện cho bệnh nhân và các chuyên gia y tế tại Việt Nam. 

Ông Philippe là một nhà lãnh đạo kinh doanh quốc tế dày dạn kinh nghiệm với hơn 

20 năm làm Tổng Giám đốc tại Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam, tại các 

công ty dược phẩm đa quốc gia như Cipla, Stragen và Chemo. Trong vai trò gần đây 

nhất của mình với tư cách là Giám đốc khu vực của Cipla, ông đã đạt mức tăng 

trưởng doanh thu hai con số chỉ trong vòng 15 tháng, thông qua việc sắp xếp lại danh 

mục sản phẩm, triển khai hiệu quả lực lượng bán hàng và chuyển đổi từ mô hình 

B2B sang mô hình bán hàng trực tiếp ngoài thị trường. 

“Với Philippe, chúng tôi đã thu hút được một nhân tài để gia nhập đội ngũ của mình 

tại Việt Nam,” – ông Carsten Cron, Phó Chủ tịch phụ trách Thị trường mới nổi của 

STADA nhấn mạnh. “Kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của Philippe ở khu vực 

Châu Á – Thái Bình Dương giúp ông trở thành người phù hợp để cùng đội ngũ lãnh 

đạo hiện tại của Pymepharco bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.” 
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“Tôi đã biết đến Pymepharco là một trong những công ty dược hàng đầu trong thời 

gian làm việc tại Việt Nam và rất ấn tượng với những kết quả mà công ty đã đạt 

được. Đây là thời điểm tuyệt vời khi gia nhập tập đoàn STADA. Tôi rất mong được 

hợp tác với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm của Pymepharco và các bên liên quan 

để viết tiếp câu chuyện tăng trưởng của chúng tôi.” – Tân Tổng Giám đốc chia sẻ.   

Là một nhà lãnh đạo kinh doanh thực tiễn với trọng tâm hướng tới là khả năng sinh 

lời, Philippe có niềm đam mê trong việc phát triển và tăng trưởng doanh nghiệp bằng 

cách tận dụng khả năng lập kế hoạch và thực hiện chiến lược cùng với các bộ phận. 

Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với tư duy tăng trưởng của tập đoàn STADA. 

Với danh mục hơn 350 sản phẩm, Pymepharco hiện đứng thứ 2 về doanh thu tại thị 

trường dược phẩm Việt Nam. Công ty là nhà sản xuất và tuyển dụng hàng đầu tại 

địa phương với hơn 1,900 cán bộ nhân viên làm việc tại trụ sở chính và các nhà máy 

sản xuất tại Tuy Hòa, cùng với 24 chi nhánh, văn phòng toàn quốc. 

 

Thông tin về STADA Arzneimittel AG 

Hãng dược phẩm STADA Arzneimittel AG được thành lập từ một nhóm các dược sĩ vào năm 1895 

tại Đức. Sở hữu bề dày lịch sử lâu đời, STADA được biết đến như người bạn đồng hành tin cậy 

suốt 125 năm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe – đây cũng chính là sứ mệnh của tập đoàn trong 

suốt hành trình phát triển tại 120 quốc gia trên toàn thế giới với hơn 12.500 nhân viên, cùng ba 

dòng dược phẩm trụ cột là Generics, thuốc đặc trị và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe (CHC). 


