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Júlía Rós hefur tekið við sem framkvæmda-
stjóri Distica. Markmið Júlíu Rósar er að þétta 
samstarfið við alla viðskiptavini Distica og gera  
betur í þjónustu en áður.

Júlía Rós hefur lokið meistaragráðu í stjórnun 
og stefnumótun frá Viðskiptafræðideild Háskóla 
Íslands, diplómanámi í mannauðsstjórnun frá 
Háskóla Íslands, diplóma í verkefnastjórnun 
og leiðtogaþjálfun frá Háskóla Íslands, B.Ed. 
gráðu frá Háskóla Íslands og lyfjatæknanámi frá 
Heilbrigðisskólanum við Ármúla. 

Júlía Rós hefur jafnframt víðtæka reynslu 
af þjónustu, rekstri og stjórnun í flóknu 
umhverfi vörustjórnunar, bæði úr lyfjaiðnaði 
og utan, en hún starfaði áður í apótekum, 
sem markaðsstjóri hjá lyfjafyrirtækinu Vistor, 
deildarstjóri vöruhúsa hjá Distica, þjónustustjóri 

hjá Icelandair og verkefnastjóri á þróunarsviði 
Actavis Group. Síðast starfaði Júlía Rós sem 
framkvæmdastjóri vörustjórnunarsviðs 
Coca-Cola á Íslandi. Júlía Rós situr í stjórn 
Vörustjórnunarfélags Íslands. 

Distica er leiðandi á sínum markaði og 
sérhæfir sig í vörustjórnun fyrir fyrirtæki á 
heilbrigðismarkaði og dreifir m.a. lyfjum, 
rannsóknartækjum, rekstrarvörum og 
neytendavörum til sjúkrahúsa, hjúkrunarheimila, 
tannlækna, dýralækna og verslana.
 
Júlía Rós er gift Hermanni Björnssyni og 
þau eiga fjögur börn á aldrinum 10-17 ára. 
Helstu áhugamál Júlíu eru fjallgöngur og eru 
Hornstrandir í miklu uppáhaldi.

Stjórn Distica hefur 
ráðið Júlíu Rós 
Atladóttur í stöðu 
framkvæmdastjóra 
félagsins.

Júlía Rós
nýr framkvæmdastjóri
Distica.



Mínar síður opnaðar á distica.is
Það er okkur sönn ánægja að kynna næsta 
skref í stafrænni vegferð Distica.

Nýlega opnuðum við Mínar síður á distica.is sem 
munu taka við af gömlu reikningagátt Distica.  

Á Mínum síðum geta viðskiptavinir nálgast 
yfirlit yfir allar pantanir sínar, reikninga, 
kreditreikninga, sína biðlista, almenna biðlista 
og ýmsar tilkynningar frá okkur. 

Mínar síður er lokuð þjónustugátt 
viðskiptavina Distica sem ætlað er að auka 
möguleika viðskiptavina til sjálfsafgreiðslu og 
bæta stafræna upplýsingagjöf og þjónustu 
Distica. 

Samhliða opnun á Mínum síðum opnuðum 
við nýjan vef distica.is. Nýr vefur Distica er 
notendavænn og einfaldur og þar má finna 
helstu upplýsingar um starfsemi fyrirtækisins. 
Vefurinn verður sömuleiðis í framtíðinni 
nýttur til frekari þróunar á stafrænni þjónustu. 

Við hvetjum viðskiptavini til þess að sækja um 
og virkja aðgang að Mínum síðum sem fyrst 
og taka með okkur næstu skref inn í stafræna 
framtíð. 

Ef einhverjar spurningar vakna eða þið lendið 
í vandræðum með innskráningu biðjum við 
ykkur um að senda okkur tölvupóst á  
sala@distica.is og við aðstoðum ykkur við að 
komast af stað.
 
Um leið og við óskum ykkur góðs gengis 
við að feta ykkur áfram á Mínum síðum 
þökkum við jafnframt fyrir samstarfið á 
miklum umbreytingatímum og vonumst 
til þess að með þessu upplifi viðskiptavinir 
okkar enn betri þjónustu og aðgengi að 
þeim upplýsingum sem þörf er á í daglegri 
starfsemi. 

Ef þið hafið ábendingar um það sem betur 
mætti fara á Mínum síðum biðjum við ykkur 
um að senda okkur línu á sala@distica.is.



Eigin akstur á  
höfuðborgarsvæðinu

Umhverfismál og Distica

Nýtt vöruhús Distica

Distica er á Facebook

Í sumar hóf Distica eigin akstur á 
höfuðborgarsvæðinu. Distica hefur 
fjárfest í einangruðum og hitastýrðum 
bílum til að tryggja rétt hitastig í 
flutningi, bílarnir eru umhverfisvænni og 
aksturinn er kolefnisjafnaður.

Okkur í Distica er umhugað um að 
gera betur í umhverfismálum. Distica 
endurnýtir pappakassa og merkir 
kassa sem eru endurnýttir „Við erum 
umhverfisvæn og endurnýtum“.

Í júní bætti Distica við nýju vöruhúsi í 
Miðhrauni. Distica er því núna með þrjú 
vöruhús, í Hörgatúni, Suðurhrauni og 
Miðhrauni. 

Fylgdu okkur á nýrri Facebook-síðu Distica á  
facebook.com/distica.is. Á síðunni má finna 
fréttir og upplýsingar og er opnun hennar 
liður í því að veita viðskiptavinum enn betri 
þjónustu en áður.
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