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A GlaxoSmithKline
3 divíziója Magyarországon
GlaxoSmithKline Kft. (Pharma divízió):
A Pharma divízió vényköteles gyógyszerek és védôoltások forgalmazásával
foglalkozik, illetve az ehhez szükséges
szakmai információt szolgáltatja.
Fôbb terápiás területei az asztma,
a COPD, a HIV, a fertôzések (antibiotikumok), a központi idegrendszer
betegségei (epilepszia, Parkinson-kór,
depresszió, migrén), az urológia és
a védôoltások.

A GlaxoSmithKline Biologicals Kft.
A GlaxoSmithKline élvonalbeli termelést folytat Gödöllôn és elôkelô helyet
foglal el a GSK Bio közösségén belül.
A gödöllôi gyár kulcsszerepet játszik
a tisztított Diphtheria és Tetanus
antigének elôállításában, amelyeket
az egész világon használnak a DT
tartalmú vakcinák összetevôjeként.

GSK Magyarország

Budapest

Gödöllô

22
399
≥ 43 621 383 ezer Ft

GSK Consumer Healthcare Kft.
A GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare a vény nélkül kapható
gyógyszerek és egészségápolási
termékek egyik meghatározó vállalata.

éve vagyunk jelen
Magyarországon

A GSK Magyarország 2016-ban elnyerte
a Kiváló

teljes állású munkatárs

gyógyszergyár díjat, majd a Pharma divízió Legjobb munkahely

elismerést szerzett.

árbevétel 2016-ban

A gödöllôi telephelyünkön egy új, korábban még nem látott termelési
folyamatokat ellátó részleget nyitottunk meg. A projektbe összesen

10 millió €
15
130 millió
57 millió €
104

Amire büszkék vagyunk…
A GSK Magyarország 2014 óta
a Magyar Kormány stratégiai partnere.

beruházás érkezett és

új kolléga foglalkoztatása valósult meg. A nagyüzemi
termelés elindítása után a gödöllôi gyárból kikerülô komponensek

évente több mint
vakcinának lesznek alkotóelemei.

50 000 €

Több mint 50 000 euro
értékben adományoztunk
2016-ban. (pénz- és
eszközadomány)

4.1 millió
2 954 475

2016-ban
terméket
juttattunk el a betegekhez és a vásárlókhoz.

dózis

2017-ben egy újabb,

értékû

2016-ban összesen
doboz GSK által forgalmazott vényköteles gyógyszert
vagy vakcinát váltottak ki a patikákban.

beruházás indul, amelynek köszönhetôen
kap munkalehetôséget.

kolléga

≥6 000

Magyarországi
elhelyezkedés

egészségügyi szakember
vett részt a GSK által szervezett professzionális
továbbképzô szakmai eseményeken.

GSK Pharma: Budapest
GSK Consumer Healthcare: Budapest
GSK Biologicals: Gödöllô
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