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Σύμφωνα με τον απολογισμό του 2006, η ανα-
πτυξιακή πορεία της Pharma PLUS ενισχύθηκε 
από την ένταξη νέων συνεργατών στο δίκτυο, 

που συνολικά πλέον αριθμεί 50 φαρμακεία, παρου-
σιάζοντας αύξηση κατά 31%. 

Ο κύκλος εργασιών των συνεργαζόμενων φαρμακείων εί-
χε ρυθμό ανάπτυξης 18,8%, συγκριτικά με το ρυθμό ανά-
πτυξης της αγοράς που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, κινήθη-
κε στο 6,5%.  Κατά τη διάρκεια του διημέρου, έγινε ειδι-
κή αναφορά στις υπηρεσίες της Pharma PLUS που αναπτύ-
χθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία το 2006.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα εφαρ-
μογής της κάρτας υγείας και ομορφιάς PlusCard+, η οποία 
χρησιμοποιείται πλέον από 17.000 καταναλωτές. Μέσα 
από την PlusCard+ δημιουργείται ένας μεγάλος αριθμός 
πιστών πελατών που προτιμούν το φαρμακείο για αγορά 
προϊόντων υγείας και ομορφιάς. 

Επίσης, το περιοδικό PharmaPLUS Link, ως νέος δίαυ-
λος επικοινωνίας με τον καταναλωτή, αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο στα χέρια των φαρμακοποιών. Μέσω αυτού, οι 

φαρμακοποιοί παρέχουν στους πελάτες τους έγκυρη ενη-
μέρωση για θέματα υγείας και ομορφιάς, καθώς και στοι-
χεία για όλα τα νέα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγο-
ρά φαρμακείου. 

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής συνάντησης, ο κ. Στέλιος 
Μουσαμάς, Εμπορικός Διευθυντής της Pharma PLUS, δή-
λωσε ότι: «Το 2007 θα είναι μια ακόμα χρονιά ταχείας 
ανάπτυξης του αριθμού φαρμακείων–συνεργατών της 
Pharma PLUS. Η εταιρεία μας είναι η μόνη που εφαρμόζει 
κοινή πρωτοποριακή εικόνα στα φαρμακεία και κοινό μη-
χανογραφικό σύστημα που επιτρέπει την παροχή ιδιαίτε-
ρων υπηρεσιών προς τον πελάτη του φαρμακείου, όπως 
την 1η ηλεκτρονική κάρτα πελάτη».

Η Pharma PLUS, μέλος του Ομίλου Lavipharm, είναι 
καινοτόμος εταιρεία παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών 
προς τα φαρμακεία. 

Στόχος της είναι να συμβάλλει ενεργά στην εξέλιξη του 
ελληνικού φαρμακείου. Συνεργάζεται στενά με το φαρμα-
κοποιό, ώστε να τον βοηθήσει στην αντιμετώπιση του αυ-
ξανόμενου ανταγωνισμού από εναλλακτικά δίκτυα διανο-

μής παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων και 
να τον διευκολύνει στην αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση 
του ρόλου του ως επιστημονικού συμβούλου υγείας.

3η Πανελλήνια Συνάντηση της Pharma PLUS

εΚΔΗΛΩΣεΙΣ

Η Pharma PLUS διοργάνωσε, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, την πανελλήνια συνάντηση για τους 
φαρμακοποιούς-συνεργάτες της, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λιτόχωρο Πιερίας. Στο πλαίσιο της διήμερης 
εκπαίδευσης αναλύθηκαν οι τάσεις στην αγορά φαρμακείου, όπως διαμορφώθηκαν στην Ευρώπη τη χρονιά 

που πέρασε, προβλήθηκαν νέα προϊόντα, παρουσιάστηκε ο απολογισμός του 2006, ανακοινώθηκαν οι 
στόχοι του 2007, καθώς και οι νέες υπηρεσίες της Pharma PLUS προς τους συνεργάτες της.

Εικόνα 1. Άποψη του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε η 
συνάντηση.


