
NAŠE CESTA  

K INOVATIVNÍ FIRMĚ 



Holding Contipro – 100% česká firma 
 

Contipro Group s.r.o.: 
 

servisní firma, zabezpečuje technický rozvoj, registrace, KŘJ, 
obchod, technické zabezpečení atd. 

Contipro Biotech s.r.o.: 
 

výroba aktivních látek pro kosmetiku a výživu, výzkum a vývoj, 
který není spojen s farmacii 

výroba zařízení pro nanotechnologie 

Contipro Pharma a.s.:  
 

výroba surovin pro farmacii a finálních farmaceutických produktů, 
výzkum a vývoj farmaceutických aplikací 

HOLDING CONTIPRO 



• okolo 250 zaměstnanců  

• tržby v roce 2013 cca 415 

mil Kč 

• export – 97% z celkového 

obratu 

• jeden z největších 

producentů hyaluronanu na 

světě  

• prodej do 54 zemí 

HOLDING CONTIPRO 



SUROVINY 
 

Hyaluronát sodný pro výživu, kosmetiku a farmacii s různou 
molekulovou hmotností 

Aktivní látky pro užití v kosmetice  (8 dalších produktů) 

Nosiče pro cílenou distribuci a řízené uvolňování aktivních látek na 
bázi hyaluronanu  

Nano a mikrovlákna na bázi hyaluronanu a výrobky z nich (od roku 
2014) 

 

FINÁLNÍ FARMACEUTICKÉ PRODUKTY 
 

Bonharen® pro veterinární ortopedické aplikace 

Hyiodine® – přípravek na hojení ran 

Renovin – přípravek na hojení ran (klinické testy 2014) 

 

STROJE A ZAŘÍZENÍ 
 

4SPIN laboratorní zařízení pro přípravu nanovláken 

NAŠE VÝROBKY 



1. maximální dosažitelná kvalita 

2. převzetí části nákladů zákazníka na sebe  

3. objevení budoucí (dosud netušené) potřeby zákazníků nebo 
takovou (budoucí) potřebu u zákazníků vyvolat 

 

Na aktivním a důsledném uplatňování těchto pravidel 
postavil holding Contipro svůj rozvoj 

TŘI PILÍŘE ÚSPĚCHŮ HOLDINGU 



 cGMP pro farmaceutický provoz (SUKL) 

 ISO 9001:2000  

 ISO 13485  

 CoS (Certificate of Suitability to PhEur) 

 FDA proved 

 HACCP pro potravinářské suroviny 

 ISO 22 716 pro kosmetické suroviny  

MAXIMÁLNÍ DOSAŽITELNÁ KVALITA 



Převzetí části nákladů zákazníka na sebe 

 poskytnout zákazníkovi mimo požadovaný výrobek informace 
o působení suroviny a jejím technologické zpracování  

 provádět pro zákazníka různá měření a testování zdarma 

 spolupracovat s oddělením výzkumu a vývoje zákazníka při 
vývoji jeho finálního výrobku 

 připravovat pro zákazníka suroviny na míru 

zákazník 
vtažen do 
tvorby 
inovací 

PŘEVZETÍ NÁKLADŮ ZÁKAZNÍKA 



Rozpoznat a/nebo generovat budoucí potřebu zákazníka = Snaha prodávat 
originál 

 je pozdě reagovat jen na požadavky a potřeby 
zákazníků vyjevené na trhu, ty vidí i velcí a 
silní, konkurenční boj s ostatními hráči na 
trhu 

 vytvořit si konkurenční náskok = včas objevit 
budoucí (dosud netušenou) potřebu 
zákazníků nebo takovou budoucí potřebu 
generovat  

Budoucí potřeby trhu lze rozpoznat a 
generovat  pouze na úrovni výzkumu 

a vývoje 

BUDOUCÍ POTŘEBA ZÁKAZNÍKA 



Application 

 
 
 
Forms 

 
 
 
 

Materials 

 

Tissue  
engineering  

Native 
hyaluronan 

Hydrogels 

Drug delivery 
systems 

Wound healing  and other 
materials for surgery 

 

„Textiles“  from 
nanofibers 

Textiles from 
microfibers 

Thin films 

Hyaluronan 
derivatives 

Peptides Magnetic 
nanoparticles 

Luminescent 
nanoparticles 

Polymeric  
micelles 

Sponge-like 
scaffolds 

Fragments of 
hyaluronan 

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA FARMACII 



 úvěrem od bank – rozhodně ne 

 postavit výzkum a vývoj jenom na grantech – nevhodná varianta, granty a 
projekty jsou pouze pomocné prostředky: nutné dofinancování, 
nebezpečí diskontinuity, omezení v investicích apod., mohou být 
problémy s IP, nutnost zavázat se k ekonomickým výstupům (reálný 
odhad?)  

 venture capital – lepší varianta 

 strategický partner, který je nakloněn výzkumné činnosti – dobrá varianta 

 generovat dostatek vlastních financí pomocí „core business“ – nejlepší, 
generuje prostředky na výzkum a vývoj, přípravu výroby a marketing 
nových výrobků. Opečovávat jako oko v hlavě 

VYBUDOVÁNÍ INOVATIVNÍ FIRMY STOJÍ 
HODNĚ PENĚZ. KDE JE VZÍT? 



Děkuji za pozornost 


