19 iunie 2014

Contact media: Denisa Dobrotă PR and
Communication Specialist
Tel: (021) 207 28 00
Willbrook Platinum Business and
Convention Center
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.172-176,
corpB, etaj5, sector1, cod013686,
Bucureşti

Bucuresti,19 iunie, 2014 - Pfizer România are un nou Country
Manager.
Pfizer România anunţă numirea lui R. Nolan Townsend în poziţia de
Country Manager înlocuindu-l pe Gregory S. Reeder, care a fost numit
Marketing Head, Europe Vaccines în cadrul Pfizer.
“Am primit cu entuziasm numirea în funcţia de Country Manager în
România deoarece înteleg o mare parte dintre provocările şi
oportunităţile cu care piaţa farmaceutică locală se confruntă. Acest
lucru combinat cu angajamentul Pfizer de a continua să se
concentreze pe asigurarea nevoilor pacienţilor, autorităţilor şi
furnizorilor de servicii medicale din România, îmi dă o mare
încredere că vom continua parteneriatele şi colaborările încheiate
anterior cu partenerii noştri externi.” a declarat R.Nolan Townsend,
Country Manager Pfizer România.
Anterior acestei numiri din România, Nolan a deţinut poziţia de
Country Manager Pfizer în Ucraina. În timpul mandatului său în
Ucraina, Nolan Townsend a deţinut funcţia de Preşedinte al
Comitetului pe Probleme de Sănătate din cadrul Camerei de Comerţ
Americane din Ucraina şi cea de Preşedinte al Asociaţiei de
Cercetare şi Dezvoltare a Producătorilor din Domeniul Farmaceutic.
Nolan Townsend şi-a început cariera în cadrul Pfizer ca membru al
Diviziei de Corporate Finance în anul 2003. A deţinut o serie de
roluri a căror responsabilitate a crescut progresiv în domenii cum
sunt Corporate Finance, Corporate Strategy, Business Operations,
Marketing şi General Management în sediul central de la New York
precum şi în ţări din Asia şi Europa de Est.
Nolan Townsend a obţinut MBA-ul în cadrul Harvard Business School şi
deţine
o
diplomă
în
Economie
în
cadrul
Universităţii
din
Pennsylvania.
Înainte de a se alătura companiei Pfizer, Nolan Townsend a lucrat în
domeniul invesţiţiilor bancare în cadrul Lehman Brothers din New
York, specializându-se în domeniul M&A şi al finanţării companiilor
din domeniul farmaceutic.

###

Despre Pfizer Inc – “Working Together for a Healthier World”
În compania Pfizer aplicăm cunoştinţele ştiinţifice şi resursele
noastre globale pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi stării de bine a
oamenilor, în fiecare etapă a vieţii. Ne străduim să stabilim
standarde de calitate, siguranţă şi valoare pentru descoperirea,
dezvoltarea şi producerea produselor destinate ingrijirii sănătăţii.
Portofoliul nostru global de produse include medicamente şi
vaccinuri dar şi multe dintre cele mai cunoscute produse pentru
ingrijirea sănătăţii din lume. În fiecare zi, echipele Pfizer
lucrează pe pieţele dezvoltate şi în curs de dezvoltare pentru a
promova îngrijirea stării de sănătate, tratamentul preventiv şi
curativ al celor mai de temut afecţiuni ale zilelor noastre.
Consecvenţi faţă de responsabilitatea noastră ca şi companie
biofarmaceutică de primă importanţă la nivel mondial, colaborăm cu
medicii, guvernele şi comunităţile locale, pentru a sprijini şi a
extinde accesul la servicii de sănătate sigure şi accesibile în
întreaga lume. De peste 150 de ani, compania Pfizer acţionează
pentru a îmbunătăţi viaţa oamenilor care au încredere în noi. Pentru
a afla mai multe detalii accesaţi www.pfizer.com.
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