Καλαµάτα, 27 / 02 / 2018

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Όµιλος Pharmagroup ευχαριστεί θερµά όλους τους συµµετέχοντες,
οµιλητές, συνεργάτες, φίλους και κοινό που παρευρέθηκαν στην δεύτερη
µεγάλη εκπαιδευτική και ενηµερωτική διηµερίδα Μεσσηνίας, η οποία
πραγµατοποιήθηκε µε απόλυτη επιτυχία στην Συνεδριακή αίθουσα του
ξενοδοχείου «Elite City Resort», στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2018, στην
Καλαµάτα.
Πρόκειται για ένα νέο Εκπαιδευτικό Θεσµό ο οποίος θεσπίστηκε το 2017
από τoν Όµιλο Pharmagroup & το νεοσύστατο ∆ίκτυο Φαρµακείων
Pharmaspot!
To ∆ίκτυο Pharmaspot είναι µια κίνηση ένωσης, ανάπτυξης και συνεργασίας
φαρµακείων στην Πελοπόννησο, ∆υτική Ελλάδα και Ιόνια νησιά. Το δυναµικό
ξεκίνηµα του δικτύου, µε τη συµµετοχή ήδη να υπερβαίνει τα 170
φαρµακεία, δίνει πλεονεκτήµατα τόσο στα ίδια τα φαρµακεία όσο και στο
πελατολόγιο αυτών. Ανάπτυξη συµβουλευτικών πωλήσεων µέσα από
εξειδικευµένες υπηρεσίες, ειδικές τιµές και αποκλειστικές προσφορές σε
παραφαρµακευτικά προϊόντα, καλλυντικά και εποχιακά προϊόντα, καθώς και
συνεχή ενηµέρωση και εκπαίδευση µε διοργάνωση ηµερίδων, είναι οι βασικοί
πυλώνες στήριξης και ανάπτυξης του δικτύου Pharmaspot.
Στην κατάµεστη αίθουσα του «Elite City Resort», οι φαρµακοποιοί-µέλη του
PHARMASPOT ενηµερώθηκαν, µεταξύ άλλων, για τις εξελίξεις και τα
στρατηγικά πλάνατου ∆ικτύου.
Στα πλαίσια αυτής της ενηµέρωσης, πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση των
πρώτων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας Pharma group - Pharmaspot !
Σκοπός της ∆ιηµερίδας ήταν να δοθεί το στίγµα της νέας κατάστασης στο
χώρο της Υγείας και να παρουσιαστούν τα επόµενα στάδια της καταξιωµένης
– βάσει αποτελεσµάτων – στρατηγικής της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι
φαρµακοποιοί-µέλη ενηµερώθηκαν για την εικόνα της αγοράς, τις εξελίξεις του
λιανεµπορίου σε ∆ιεθνές επίπεδο και τις τάσεις στην αγοραστική
συµπεριφορά των καταναλωτών από έγκυρους οικονοµικούς και
επιχειρηµατικούς παράγοντες.
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε επιστηµονικά και συνδικαλιστικά θέµατα από
καταξιωµένους
Καθηγητές
αλλά
και
στελέχη
Φορέων
Υγείας.
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Αναλύθηκαν επιστηµονικά θέµατα που ακουµπούν τον κλάδο της υγείας και
της επιχειρηµατικότητας. Ζητήµατα που απασχολούν τους σύγχρονους
επαγγελµατίες λειτουργούς υγείας Φαρµακοποιούς καθώς και τους
συνεργάτες τους.
Όπως αναφέρει η ∆ιευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας του Οµίλου
Pharmagroup AE Μάλαµα Όλγα, «η επιτυχία της πρώτης ∆ιηµερίδας το 2017
στην Καλαµάτα, σηµατοδότησε την έναρξη µιας νέας εποχής επικοινωνίας µε
τους
συνεργάτες
φαρµακοποιούς.
Η δική σας µεγάλη συµµετοχή και στη φετινή, αποτελεί αδιαµφισβήτητη
απόδειξη επιτυχίας και µας επιφορτίζει µε την υποχρέωση υλοποίησης
παρόµοιων εκδηλώσεων σε διάφορες πόλεις της Πελοποννήσου και της
∆υτικής Ελλάδος, µε απώτερο, διττό σκοπό, την ενηµέρωση και εκπαίδευση
των επαγγελµατιών του κλάδου σε θέµατα τόσο επιστηµονικά όσο και
θεσµικά».
Την πρώτη ηµέρα συζητήθηκαν θέµατα ενηµέρωσης υγείας,
πρόληψης και αντιµετώπισης καθώς και επιχειρηµατικά θέµατα για τον
φαρµακοποιό µε 8 οµιλίες και 1 στρογγυλό τραπέζι.
Η δεύτερη ήταν αφιερωµένη σε θέµατα Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης,
∆ιαχείρισης φαρµακείου, Φάρµακο & Πολιτικοί, Ανάπτυξη Στρατηγικής
για το Φαρµακείο, καθώς και νέων τάσεων στο επάγγελµα. Θέµατα και
προβληµατισµούς που καλούνται να αντιµετωπίσουν στην δύσκολη
καθηµερινότητα τους όλοι οι επαγγελµατίες λειτουργοί υγείας σήµερα, για το
Φαρµακείο
του
αύριο.
Πραγµατοποιήθηκαν 8 ξεχωριστές οµιλίες και 2 στρογγυλά τραπέζια µε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
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