
„Każdego roku, począwszy od 2004, notowaliśmy deficyt w tym 
obszarze”. Biorąc jednak pod uwagę bogatą historię steinfurckiej 
Elefanten-Apotheke, Olaf Rose nie ma już powodów do narzekań.
 
Założona w 1575 na polecenie osobistego lekarza hrabiego, 
w XVIII wieku otrzymała status „Hofapotheke” (apteki dworskiej). 
Nazwa „Elefanten-Apotheke” pochodzi z czasów, gdy Ludwig, 
hrabia Bentheim i Steinfurtu, został w wyniku zawarcia małżeństwa 
członkiem Zakonu Słonia. Na przestrzeni wieków apteka 
wielokrotnie zmieniała właścicieli. W 1904 roku kupił ją dziadek 
Olafa. Był jej właścicielem w czasie wojny. Uległa wtedy 
zniszczeniu, a on ją odbudował. Następnie rozbudował ją w latach 
60. i 70.

Dywersyfikacja i przetrwanie
Aby przetrwać, Olaf Rose musiał być innowacyjny i różnicować 
działalność. Młody farmaceuta jest teraz nie tylko właścicielem 
tradycyjnej apteki Elefanten-Apotheke zlokalizowanej 
w historycznym centrum Steinfurtu, ale także drogerii oraz 
dyskontu farmaceutycznego o nazwie Pharmaxi, nowoczesnej 
apteki Coerde-Apotheke, sklepu internetowego oraz apteki 

wysyłkowej, która 
współpracuje 
z Klubem 
Bertelsmanna. „Ze 
względu na naszą 
zróżnicowaną 
działalność 
biznesową, 
intensywnie 
korzystamy 
z pakietu 
CorelDRAW”, 
wyjaśnia Olaf 
Rose. „W każdym 
kwartale 
drukujemy ponad 
20 000 sztuk 
ulotek 
promocyjnych 
z informacjami 
o najnowszej 
ofercie dyskontu 
Pharmaxi. Ponadto 
tworzymy dla 
Klubu 

Od czasu zniesienia w 2004 roku limitów cen sprzedaży leków 
bez recepty apteki w Niemczech działają w środowisku silnej 
konkurencji i tylko te innowacyjne mają szansę przetrwać. 
Olaf Rose w pełni zdawał sobie sprawę z tej sytuacji. Będąc 
właścicielem tradycyjnej apteki „Elefanten-Apotheke” 
w Steinfurcie, zdecydował się odświeżyć wizerunek swojej 
firmy. W tym celu skorzystał z pakietu CorelDRAW Graphics 
Suite. Nie musiał długo czekać na owoce swoich działań.

W latach 90. XX 
wieku Olaf Rose 
kupił program 
CorelDRAW 6, 
który był jego 
pierwszym 
oprogramowaniem 
graficznym firmy 
Corel. Zakup 
szybko stał się 
powodem dyskusji 
z urzędem 
skarbowym. „Do 
czego aptekarzowi 
jest potrzebny 
pakiet graficzny”, 
pytali 
przedstawiciele 
urzędu i odmówili 

Olafowi możliwości uzyskania zwrotu zapłaconego podatku od 
zakupu. Wtedy trudno było mu przekonać urzędników do swoich 
racji. Obecnie jest inaczej: musiał zaprojektować tak wiele 
materiałów marketingowych (katalogów, ulotek, nagłówków listów, 
opakowań, stron internetowych, witryn sklepowych, logotypów, 
toreb), że w pewnym momencie zaczął się zastanawiać, czy nie 
zatrudnić grafika.

„Nastały ciężkie czasy dla aptekarzy”, mówi Olaf Rose, który 
uzyskał tytuł doktora farmacji w Stanach Zjednoczonych. „Od 
czasu wycofania limitów cen sprzedaży dla leków bez recepty małe 
apteki walczą o przetrwanie. W żadnym razie nie da się zarabiać 
na lekach na receptę”. Obecnie farmaceuta otrzymuje opłatę za 
realizację recepty wynoszącą zaledwie 5,8 euro za jedną receptę. 
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Zdrowa decyzja



pracuje pod presją czasu. Ponadto samodzielnie nauczył się 
korzystać z programu CorelDRAW, a z czasem także z pakietu 
CorelDRAW Graphics Suite. „Intuicyjny interfejs użytkownika 
sprawia, że jest to naprawdę proste”, zauważa skromnie. 
Przyznaje, że nie jest profesjonalistą i nie ma pojęcia o trasowaniu 
czy podobnych czynnościach, ale oprogramowanie CorelDRAW 
ułatwia mu pracę. „Pracując z przerwami, przygotowuję 
16-stronicową broszurę w ciągu jednego, dwóch tygodni. 
Przygotowanie ulotki dyskontu Pharmaxi zajmuje mi od jednego do 
dwóch dni”. Olaf samodzielnie również zaprojektował opakowanie 
leku podawanego w chorobach psychicznych, który opracował we 
własnym laboratorium.

„Zmodyfikowałem obrazek słonecznika, korzystając z pakietu 
CorelDRAW Graphics Suite i zastosowałem filtr kolorów”, wyjaśnia 
Olaf Rose. Wynik jego pracy wygląda profesjonalnie. Zapytany, czy 
rozważał korzystanie z innego produktu, odpowiada, że kiedyś 

® ®myślał o zastosowaniu programu Adobe  InDesign . „Używałem 
wtedy pakietu CorelDRAW Graphics Suite 11. Teraz już jednak 
wiem, że pozostanę przy pakiecie CorelDRAW Graphics Suite”. 
Chcieliśmy wiedzieć, co było przyczyną tej decyzji. „Hmm, 
dlaczego miałbym zmienić oprogramowanie na produkt firmy 
Adobe?”, zastanowił się. „Jest takie powiedzenie: Nigdy nie 
zmieniaj zwycięskiej drużyny!”. 

Bertelsmanna katalogi zawierające ponad 16 stron z informacjami 
o produktach i ich cenach”.

W tym celu Olaf nakłada zdjęcia produktów dostarczone przez 
firmy farmaceutyczne na nowe, kolorowe tło. „Ostateczne wersje 
plików zapisuję w formacie PDF i wysyłam do drukarni lub agencji 
reklamowej, z którą współpracuję”. Używając programu 
CorelDRAW, Olaf opracował także całkiem nowy wystrój dyskontu 
farmaceutycznego Pharmaxi. W swoich projektach stosuje 
kolorystykę, która przyciąga uwagę, na przykład kolory 
jaskrawozielony i błyszczący czerwony w sklepie, papeterii 
firmowej i materiałach marketingowych. „Kolorystyka zwraca uwagę 
i doskonale pasuje do dyskontu farmaceutycznego”, mówi Olaf 
Rose. W przypadku apteki Elefanten-Apotheke wykorzystany został 
dyskretny i szlachetny kolor turkusowy, natomiast w projektach dla 
apteki Coerde-Apotheke — zastosowano modny kolor purpurowy, 

nowoczesną czcionkę 
w kolorze zielonym 
i zrezygnowano ze 
stosowania wielkich liter. 
Odniesiony sukces 
udowodnił, że Olaf miał 
rację: jego firmy są 
dobrze zabezpieczone na 
przyszłość i posiadają 
szeroką bazę klientów. 
„W przyszłości 
farmaceuci będą w coraz 
większym stopniu pełnić 
rolę doradców”, mówi 
Olaf Rose. „Właśnie na 
tym koncentrujemy swoją 
działalność i nad tym 
pracujemy”.

Nigdy nie zmieniaj 
zwycięskiej drużyny
Można się zastanawiać, 
kto wykonuje całą pracę 
związaną z prowadzeniem 
trzech aptek i sklepu 
wysyłkowego, zatrudnianiem 
czterdziestu pracowników 
oraz badaniami w zakresie 
farmakologii klinicznej. 
Odpowiedź jest prosta: 
„Wszystko robię sam”. 
Olaf przyznaje, że często 

Logo nowo utworzonej firmy zajmującej się doradztwem w zakresie farmakologii klinicznej

Lek wspomagający w przypadku chorób 
psychicznych
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