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WELEDA
V SOULADU S ČLOVĚKEM A PŘÍRODOU
Přírodní kosmetika a léčiva Weleda poskytují organismu
podněty pro vlastní léčebnou sílu.

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA A LÉČIVA
Weleda vyrábí několik tisíc druhů léčiv,
přes 100 přípravků přírodní kosmetiky
a doplňků stravy a v současné době zaměstnává na plný úvazek téměř 2000
lidí.
ŠVÝCARSKO, 1921
V roce 1921 holandská lékařka, rakouský filosof a mnichovský chemik a farmaceut ve Švýcarsku založili zařízení pro
výzkum a studium antroposofické medicíny a nemocniční a farmaceutickou
laboratoř, která se postupně vypracovala na celosvětovou firmu zabývající se
zdravím.
VÝROBKY
Všechny přípravky Weledy jsou vyráběny ze zcela přírodních surovin, vždy
bez umělých konzervačních látek.
Weleda využívá 78 % rostlinných surovin vypěstovaných v ekologickém zemědělství nebo získaných z ekologicky
kontrolovaných zdrojů ve volné přírodě.
Weleda si sama pěstuje léčivé rostli‑

Měsíčková kosmetika je typickým představitelem produktové řady Weleda

ny ve vlastních zahradách. Provozuje
vlastní zařízení na získávání rostlinných
extraktů.

FILOSOFIE SPOLEČNOSTI
Ve Weledě je zásadou číslo jedna dodr‑
žování nejvyšších standardů kvality

„ABRA G3 STANDARDIZOVALA OBCHODNÍ
PROCESY WELEDY. JEDNOZNAČNĚ NAPLŇUJE NAŠE
POŽADAVKY NA KOMPLEXNÍ, TRANSPARENTNÍ,
JEDNODUCHÝ A INTUITIVNÍ SYSTÉM.
a udržitelné využívání přírodních zdrojů. Michal Weirich, ředitel českého
a slovenského zastoupení svůj postoj
k firmě shrnuje: „Na Weledě si cením tří
skutečností:
• že je firmou s charakterem — nikdy
za více než 90 let své existence
nevyráběla nic jiného, než přírodní
léčiva, kosmetiku a dietetika;
• že je firmou, která usiluje o skutečné
partnerství s přírodou — od přírody se učí, s přírodou spolupracuje
a pomáhá jí a konečně,
• že je firmou pro zdraví — svými přípravky a přístupem nebojuje proti
nemocem, nýbrž posiluje organismus člověka, aby měl sílu se s nemocemi vypořádat sám.“

Michal Weirich, ředitel českého a slovenského zastoupení společnosti Weleda
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ČESKÁ A SLOVENSKÁ WELEDA
Již 5 let po založení firmy ve Švýcarsku
založila v roce 1926 skupina farmaceutů síť lékáren pod značkou Weleda.
Prosperující podnik byl však po druhé
světové válce znárodněn a za komunismu se z něj vytratily původní filosofické
hodnoty. Ty se až v roce 1991 pokusilo
navrátit 6 potomků původních zakladatelů. Obnovili zastoupení Weledy, byť
neoficiální, s jednoduchým „V„ v názvu
a začali opět vyrábět farmaceutika podle starých receptur. Oficiální podoby
nabylo zastoupení v roce 1994, kdy
švýcarská Weleda AG převzala 99%
podíl firmy.
V roce 2000 české zastoupení Weledy
otevřelo na Slovensku v Bratislavě regionální pobočku.
NÁSTROJ ÚSPORY A ROZVOJE
V roce 2009 prošla firma finančními problémy, ze kterých jí dopomohla výrazná
úsporná opatření. Základním nástrojem
úspory se stal nově zavedený infor‑
mační systém ABRA G3, který výrazně
ovlivnil procesy firmy.
Sjednotil evidence na jednom místě, pomohl automatizovat opakovaně vykonávané pracovní úkony, minimalizovat chybovost v obchodních procesech, online
propojit vlastní e‑shop s daty v interně
uložené databázi a efektivně využívat
skladové hospodářství.

Michal Weirich v pražské prodejně Weleda

„ABRA NÁM UMOŽŇUJE ZASTUPITELNOST
V OBCHODNÍCH PROCESECH. NYNÍ V PŘÍPADĚ
ABSENCE OBCHODNÍKA VYSTAVÍ PRODEJNÍ
DOKLADY KDOKOLIV.“
Integrovaná elektronická výměna dat
(EDI) v ABRA G3 výrazně usnadnila
komunikaci s obchodními partnery, kteří
EDI vyžadovali.
„ABRA G3 pro nás byl krok správným
směrem“, hodnotí informační systém Mi‑
chal Weirich.

Superznačka Natrue
Weleda je spoluzakladatelem mezinárodní neziskové organizace
Natrue, jejímž cílem je zachovat
a garantovat vysoké nároky na
výrobce přírodní kosmetiky a biokosmetiky a zároveň transparentně
informovat spotřebitele o složení
přírodních přípravků.

Sklízení měsíčku lékařského na vlastní plantáži
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Březová šťáva z listů českého pěstitele Leo Taraby

Weleda plánuje další rozvoj a využití
moderních technologií: již nyní testuje
ABRA iGATE, aplikaci typu Business
Intelligence, která managementu firmy
poskytne všechny důležité obchodní informace v online režimu.
DNEŠNÍ WELEDA
České a slovenské zastoupení Weledy
se opírá o stabilní velkoobchodní a maloobchodní prodejní síť.
V poslední době si opatrně vybírá i odběratele z řad velkých řetězců, chce
však stále nabízet nejlepší kvalitu výrobků ruku v ruce s osobním přístupem a poradenstvím.

2

