
104

סופר-פארם היא רשת הדראגסטור הראשונה והגדולה בישראל. הצלחתה מבוססת על חוויית קנייה, 
שמשלבת בית מרקחת, מחלקת קוסמטיקה, מוצרי טואלטיקה ומחלקת תינוקות, במיקומים נוחים, 

בשעות פעילות גמישות ועם שירות מוקפד

סופר-פארם היא רשת הדראגסטור הראשונה והגדולה 

בישראל. החברה נוסדה בשנת 1978 על ידי משפחת 

קופלר, והיא כוללת למעלה מ-160 סניפים, הפרוסים 

מקריית שמונה ועד אילת. 

 ,Shoppers Drug Mart סופר-פארם נבנתה בהשראת רשת

רשת דראגסטור קנדית אותה ייסד מורי קופלר ב-1962. 

בנו של מורי, ליאון, הוא יו“ר סופר-פארם ישראל. 

הרשת פועלת בשיטת ניהול ייחודית, לפיה כל סניף הוא 

בבעלותו ובניהולו של זכיין עצמאי הנקרא עמית. העמית, 

בדרך כלל רוקח, צמח מתוך החברה והינו אחראי על 

הניהול השוטף ועל התוצאות העסקיות של הסניף. 

הפעילות הבינלאומית 
יצאה סופר-פארם אל מחוץ  בתחילת שנות ה-2000 

לישראל, מתוך תפיסה כי הקונספט הקמעונאי של הרשת 

מתאים לצרכים של לקוחות במדינות שונות בעולם. כיום 

מפעילה הרשת 24 סניפים בפולין והיא הרשת הגדולה 

ביותר בפולין במכירות לחנות של תרופות ללא מרשם 

(OTC) ובשמים. בשנת 2005 החלה סופר-פארם לפעול 

היא מפעילה וכיום  יחד עם שותפים מקומיים   בסין 

85 סניפים בסין.

הסביבה 
התחרותית 

פועלת  סופר-פארם 

ת  ו ר ח ת ת  ב י ב ס ב

בכל  שכן  מורכבת, 

תחומי  משלושת  אחד 

- בית מרקחת,  הליבה 

י  צר מו ו קה  קוסמטי

 - וטואלטיקה   תינוקות 

זירה  מול  ניצבת  היא 

תחרותית אחרת.

את  לבדל  מנת  על 

עצמה יצרה סופר-פארם 

לאורך השנים קמפיינים 

בעלי מראה  מובחנים, 

בינלאומיים,  ותחושה 

הנגזרים מנראות הסניפים, 

והשקיעה משאבים רבים 

בשירות ובחוויית הקנייה 

בסניף.

בתי המרקחת 
בית המרקחת מהווה עוגן בכל אחד מסניפי הרשת. 

לישראל היה  אחד החידושים שהכניסה סופר-פארם 

הפעלת בתי מרקחת בשעות גמישות, בכל ימות השבוע, 

ובפריסה ארצית.

יתרונם של בתי המרקחת מתבטא גם בעובדה שהם 

מכבדים מרשמים של קופות החולים ומציעים מלבד 

תרופות מרשם ותרופות OTC גם תרופות הומיאופטיות, 

תוספי תזונה, ויטמינים, ציוד פרה-רפואי ותכשירי דרמו-

קוסמטיקה.

בשנת 2008 הקימה סופר-פארם את פרופשונל - מעבדה 

להכנות רוקחיות בה מכינים רוקחים מקצועיים תרופות, 

רופא.  שנרקחות במיוחד עבור כל לקוח לפי מרשם 

במעבדת פרופשונל ניתן להשיג גם הכנות המיאופתיות 

לפי מרשם.

Life המותג הפרטי
בישראל  הייתה רשת השיווק הראשונה  סופר-פארם 

שהציעה ללקוחותיה מותג פרטי. בשנת 1995 הושק 

 Life .והיום הוא אחד מהנכסים המבדלים את הרשת Life

פועל בתחומי הבריאות והיופי, ומציע תחת המותג מגוון 

רחב של מוצרים בתחומים שונים: תרופות, ויטמינים, 

טואלטיקה, תינוקות, קוסמטיקה, עדשות מגע ותמיסות, 

מזון בריאות ועוד. בשנת 2009 עמדו מכירות Life על 

כ-300 מיליון שקל.

תחת Life מוצעים גם מוצרי “לייף פרופשונל“ - מוצרים 

לטיפול בבעיות נפוצות, שנרקחו על ידי רוקחי מעבדת 

פרופשונל, כדוגמת משחות לטיפול בתפרחת חיתולים, 

עקיצות יתושים, שמן רפואי לעור יבש ועוד. 

LifeStyle
בשנת 1998 השיקה 

את  סופר-פארם 

LifeStyle - מועדון 

הלקוחות הראשון 

בישראל, הפועל 

על בסיס כרטיס אשראי. 

בסוף 2009 יצאה סופר-פארם במהלך אסטרטגי והשיקה 

 -  LifeStyle plus את  ישראכרט  חברת  עם   בשיתוף 

כרטיס אשראי חוץ בנקאי, המעניק לחברי המועדון הטבות 

מותאמות אישית לרכישה בסופר-

פארם, כמו גם במגוון בתי 

עסק נוספים. לקוחות לייף 

סטייל נהנים לאורך השנה 

ייעודיים,  מכירה  מימי 

מותאמים  ומקופונים 

הקניות  לאופי  אישית 

שלהם, הנשלחים לבתיהם 

בכל חודש.

סופר-פארם 
אופטיק 

לאחר שרשמה הצלחה 

האופטיקה  בתחום 

העממית )משקפי קריאה, 

משקפי שמש, תמיסות 

לעדשות ועדשות מגע( 

החליטה הרשת להקים 

בשנת 2008 את סופר-

- חנות  פארם אופטיק 

סניפי  בתוך   אופטיקה 
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סופר-פארם. כיום מפעילה הרשת 13 סניפים ברחבי 

האופטיקה  לרשת  היא תהפוך   2010 ובסוף  הארץ 

השלישית בגודלה בישראל. 

אופטיק ממצבת עצמה כבית מרקחת  סופר-פארם 

למשקפים - רשת מקצועית, המציעה בדיקות ראייה והתאמת 

עדשות מגע, הנערכות אך ורק על ידי אופטומטריסטים 

לחזק את המיצוב המקצועי השיקה  כדי  מוסמכים. 

סופר-פארם אופטיק עדשות מולטיפוקל בשיתוף עם 

 .TEVA BY LIFE טבע ישראל תחת המותג

הפסטיבלים של סופר-פארם
כרשת המובילה בתחומה, סופר-פארם יזמה ומפיקה 

מדי שנה אירועי תדמית וחוויה, בתחומי היופי, הבריאות 

והמשפחה.

Beauty City - אירוע היופי הגדול, המציג את חידושי 
הקוסמטיקה והטיפוח, תצוגות אופנה והרצאות במגוון 

תחומים. האירוע, שנמשך 3 ימים, מושך עשרות אלפי 

מבקרים ומבקרות ומתקיים מאז שנת 2007 מדי שנה 

בשנה.

Good Life Festival - פסטיבל בריאות, במסגרתו 
נערכות פעילויות מגוונות, המעודדות אימוץ אורח חיים 

בריא ותזונה נכונה. באירוע לוקחים חלק מיטב היצרנים 

והמותגים מתחומי הבריאות.

Baby Land - אירוע הפונה לאמהות צעירות ולאמהות 

שבדרך ובמסגרתו נערכות 

ומוצגים  פעילויות חווייתיות, 

החידושים של מיטב המותגים והיצרנים 

בתחום.

פעילות בקהילה
רשת סופר-פארם שומרת על קשר קבוע 

עם הקהילה,  הן ברמת הסניפים המקומיים 

והן ברמת הרשת כולה. עיקר תחומי הפעילות 

הקהילתית מסייעים לנשים ולילדים  בתחום 

הבריאות. הרשת יוזמת פעילויות מגוונות בבתי 

חולים, בבתי ספר ובמרכזים קהילתיים שונים.

התרמות  שנה מספר  מדי  הרשת  מקיימת  בנוסף, 

לעמותות שונות בקופות הרשת, ובהן האגודה לסוכרת 

נעורים )אשר ליאון קופלר, יו”ר סופר-פארם, הוא נשיאה(, 

וראייטי, מרכז נפגעות תקיפה מינית,  עמותת חיים, 

האגודה למלחמה בסרטן ועוד.

ובעתיד...
סופר-פארם תמשיך להרחיב את פריסתה 

בישראל והיא צפויה למנות 200 

סניפים עד סוף שנת 

בנוסף,   .2013

תפעל הרשת 

את  להרחיב 

ת  ו ל י ע פ ה

הבינלאומית 

לשמר  שלה, 

את חוויית הקנייה 

הייחודית שלה, לחזק 

כ“בית  מעמדה  את 

המדינה“  של  המרקחת 

ולתמוך במחלקות הליבה.

1978
פתיחת הסניף הראשון בנוה 

אמירים בהרצליה.

1995
.Life השקת מותג

2001
 פתיחת סופר-פארם 

ראשון בפולין.

2005
השקת סופר-פארם בסין.

2009
 השקת כרטיס אשראי 

.LifeStyle plus

דברים שלא ידעת על
סופר-פארם

ישראל מועסקים כ-5,500 0  בסופר-פארם 
עובדים, 18% מהם נמצאים בחברה מעל ל-8 
שנים. בעולם מעסיקה סופר-פארם כ-2,000 

עובדים.

מדי חודש פוקדים את סניפי הרשת כ-3.5 0 
מיליון לקוחות.

ליאור רייטבלט, המשמש כמנכ“ל הרשת  0 
 1988 1993, החל לעבוד בה בשנת  משנת 

כסגן חשב.

לייף, המותג הפרטי הראשון בישראל, מציע כיום  0 
למעלה מ-500 מוצרים במגוון קטגוריות.

, הוקם דף הפייסבוק של סופר-פארם,  ב-2010 0
המונה למעלה מ-70,000 אוהדים.


