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Kära Apoteksbolaget!
Varför har ni varit så sena att anam-

ma modern försäljningsteknik? Vårt
andra och minst lika populära monopol-
bolag har inga dubier mot att skylta upp
sina receptbelagda varor i fönster och
på diskar, även om man kanske försöker
få med en pekpinne om lättdrycker här
och där. Alltså borde det för era butiker
vara fritt fram att göra en elegant föns-
terskyltning med våra senaste bred-
spektrumantibiotika, omgivna av agar-
plattor med autentisk växt (som kan bli
riktigt dekorativ när den stått i värmen
från de starka spotlightarna några veck-
or). I ett hörn får ni väl sätta en liten
skylt som säger att man gärna kan prö-
va Bafucin först!

Temaåren är inte tillräckligt bra, och
dessutom är det alldeles för lång tid att
försöka intressera folk för smärta i ett
helt år. Har man ont i huvudet efter ny-
årsfirandet tar man väl en Treo just då
och inte i augusti, eller hur? Nej, nya te-
man stup i ett ska det vara! Gör julveck-
an till Gallveckan, Luciadagen till An-
tabusdagen och midsommar till P-pil-
lerhelgen.

Från varuhusen bör ni hämta idéer
som störtexponering av stolpiller vid
entrén, shoppingvagnar som lockar till
storköp, alla basvaror (bomull och plås-
ter) gömda längst in och en slingrande
väg som leder kunderna genom hela
apoteket, med lyxvarorna (Nicotinell
och ginseng) på vägen dit.

En liten biktstol, som motsvarighet
till de gamla annonsernas löfte om »för-
sändelse med diskret avsändare», ökar
garanterat försäljningen. »Fader, jag
tänker synda!» – »Bra min son, här är
tio Profil!».

Utdelning av reklamblad till hushål-
len ger alltid god utdelning. Varje kund
klipper garanterat ut rabattkupongen
som ger två askar Rohypnol för priset
av en. Glöm inte merköp (fråga, när
kunden ber om en tub tandkräm: »Å när
bytte ni tandborste senast?»).

Det är viktigt att göra skyltningen le-
vande. Ska ni ha en display med ho-
nungsburkar ska där också stå en biku-
pa som det surrar fryntligt i. Blir någon
alltför nyfiken kund stucken är det ju ett
jättebra tillfälle att sälja in Polaramin
och Betapred!

Tänk på alla de sjuka som i dag be-
svikna avvisas med sitt utgångna re-
cept. På varje större apotek bör ni ha en
liten kur i hörnet med en tam läkare som
förnyar dem åt kunderna, och gärna fö-
reslår något extra samtidigt. 

Realisation på tabletter som passerat
utgångsdatum är också ett fint sätt att ta
till vara dött kapital. Erbjud kunderna

ett lägre pris för penicillin-mixturen om
de blandar den på egen hand i gör det
själv-hörnan.

I december sitter givetvis apotekets
egen jultomte på en stol och tar emot
önskelistorna. Rim på populära medi-
cinsorter hjälper han också till med
(»Mormors hjärtrytm blir så fin, när hon
äter Kini---», ”Nu utan måtta ditt port-
vin drick, här får du en burk med Zylo-
---», osv.

Ni måste tänka på fringe-sortimen-
tet. Det ska givetvis finnas en serie med
specialkläder att ha när man tar medi-
cin! De bör förstås kopplas till någon
kändis (som Björn Borg-kalsonger).
Kan man tänka sig något bättre därvid-
lag än »Åkes mysplagg i högklassigt
fallskärmssiden»?

Att samla bonuspoäng (som i SAS
Eurobonus Club) tycker kunderna är
mycket roligare än ert tråkiga frikort.
»Bli Guldkund på apoteket!» (Detta
fordrar förstås också en lounge för de
utvalda att vänta i.)

I nästa utgåva av Patient-Fass ska ni
se till att det kommer in fonetisk uttals-
anvisning, precis som i Systemets kata-
log: Lasix Hoechst (láck-síx hökst),
Daivonex Løvens (daj-vå-néks lôväns),
Cocillana-etyfin Pharmacia (kåssilána-
ättyfín öppjonn), Yomesan Bayer (jojo
ménsan bájjär), Euphylong Swedish
Orphan (ävfylång svidisch årfann), Za-
raxolyn Sanofi Winthrop (?????).
Många människor vågar inte handla hos
er i dag, eftersom ingen (inte ens perso-
nalen) vet hur preparatnamnen egentli-
gen ska uttalas.

Men alla pengar tjänas inte på själva
apoteket. Se till att farmaceuterna får
utbildning i hemförsäljning, så att de
kan starta säljparties på samma sätt som
Tupperware och Avon. Den som har ett
pensionärsboende nära sitt hem garan-
terar därmed apoteket en säker extrain-
komst. Det är bara att duka upp pillren
på soffbordet och berätta hur lycklig
man själv blivit av dem. Säkra storsälja-
re här är Digoxin, Dulcolax och Astra-
tonil! Detta bör organiseras som ett py-
ramidspel; i takt med ökande försälj-
ning blir receptarien konsulent, sales
director och area manager.

Ersätt de vanliga kölapparna med
bingobrickor. Den som fyllt en rad ex-
pedieras härnäst. Pensionärerna kom-
mer att flockas på apoteket, även om de
egentligen inte hade tänkt köpa något!

Lycka till med er nya inriktning! Jag
begär alls inte något fallskärmsavtal av
er som tack för mina tips, en procent på
nästa års omsättning räcker bra!

Er Doktor Gas
(alias Eskil Dalenius)

PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen drar sig till minnes att
återkomma, denna gång med en alldeles
särskilt välkommen (och lätt förkortad)
sändning från Karlstad.

Själv har avdelningsföreståndaren fått
ett ursäktande brev från Torbjörg Hag-
ström, som försynt påpekar att hennes
tangentsnubblarinlägg (avd nr 1-2/97) må-
hända tillkommit lite för hastigt.

Säkert har någon anatomiskt medve-
ten kollega redan påpekat min lapsus,
men jag vill bara tala om att jag också är
medveten om den: »pollicis» är ju »tum-
mens», inte pekfingrets – jag skulle för-
stås ha skrivit »indicis», eller helst avstått
från att svänga mig med latinkunskaper
som inte är vad de varit.

I den mån detta nu är något mått på
baklängesbläddrarnas språkkunskaper –
vilket föreståndaren i och för sig vägrar tro
– har ingen annan hört av sig angående
ordvalet, vilket väl på något sätt bevisar
att det är bättre att förekomma (på denna
avdelning) än att förekommas. Sålunda är
det hög tid att fatta ordbehandlaren och
göra slag i tillblivelsen av det sedan länge
planerade bidraget.

Då föreståndaren för sin del tillhör den
lyckliga majoritet för vilken latin är rena
grekiskan är hög grad av svenskspråkig-
het, i förening med lagom längd, särskilt
välkommen.

För övrigt fick föreståndaren denna
vecka en tankeställare mitt i sin ständiga
kamp mot den amerikanisering av svens-
ka språket som yttrar sig i upprepat
(miss)bruk av versaler, särskilt i rubriker
och liknande. 

Med aldrig sinande energi har han t ex
häcklat dem som dristat sig att stava
svenska veckodagar, månader och hög-
tidsdagar med stor bokstav.

Men sannerligen, ur dårars och spena-
barns munnar skall du höra sanningen –
eller åtminstone göras lika svarslös som
föreståndaren när ett närstående skolbarn
avbröt hans tvärsäkra viftande med språk-
nämndens rekommendationer och undra-
de: »Men varför ska inte januari stavas
med stor bokstav? Det är ju den måna-
dens namn?»

Avdelningen har namn om sig att
återkomma.

För Apoteksbolaget i tiden


