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EDITORIAL

Με τη λαμπρή τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018,
στο κτήμα Αριάδνη, στη Βαρυμπόμπη Αττικής, ο θεσμός των Best in Pharmacy Awards,
των βραβείων που διοργάνωσαν για πρώτη φορά το περιοδικό «Φαρμακευτικός Κόσμος»
και η Boussias Communications, ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο του.
Τα Best in Pharmacy Awards οδήγησαν για πρώτη φορά στο προσκήνιο της ευρείας δημοσιότητας το φαρμακείο, παρέχοντας
αδιαμφισβήτητα διαπιστευτήρια της υπεροχής του έναντι των άλλων καναλιών διανομής:
✓ Α
 φενός, την ποιότητα, ασφάλεια και καινοτομία των προϊόντων του, απόρροια της αφθονίας των άυλων πόρων και της υψηλής
προστιθέμενης αξίας που επενδύονται σε αυτά. Στην έρευνα και την ανάπτυξη, στην εκπαίδευση, στο μάρκετινγκ, στις πωλήσεις.
✓ Α
 φετέρου, τις βέλτιστες πρακτικές των επιχειρήσεων της φαρμακευτικής αγοράς, τις δεξιότητες, τις δράσεις και τα επιτεύγματα
του στελεχικού δυναμικού τους, που στηρίζει την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων φαρμακείου, αλλά και την προστασία
του περιβάλλοντος και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.
Για να επιτευχθεί αυτός ο διπλός στόχος, χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία καινοφανή για ανάλογου είδους εγχειρήματα:
● Π
 ρώτον, μια από τις πολυπληθέστερες και τις πλέον εξειδικευμένες κριτικές επιτροπές στην ιστορία των επιχειρηματικών
βραβείων, στην οποία συμμετείχαν 40 διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι θεσμικών & επιχειρηματικών φορέων,
φαρμακοποιοί και εμπειρογνώμονες, με επικεφαλής τον Ομότιμο Καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Παναγιώτη Μαχαίρα.
● Δ
 εύτερον, η πλέον σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα που εξασφάλισε απόλυτα το αδιάβλητο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
● Τ
 ρίτον, μέσα προβολής και δημοσιότητας, έντυπα και ψηφιακά, τέτοια που κοινοποίησαν σε μεγάλη κλίμακα το νέο θεσμό
(και θα συνεχίσουν να κάνουν για όλο το 2018), κάνοντας τα βραβεία γνωστά και στο πιο απομακρυσμένο ελληνικό φαρμακείο, αλλά και σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των καταναλωτών.
Σήμερα, τα συμπεράσματα ενός απολογισμού, προικισμένου με την ψύχραιμη αποτίμηση που δίνει η απόσταση των ημερών,
οδηγεί στη διαπίστωση ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί για τη θεσμοθέτηση των συγκεκριμένων βραβείων εκπληρώθηκαν:
✓ Υ
 πήρξε, όπως αναμενόταν άλλωστε, εκτενής και πολυποίκιλη προβολή του θεσμού από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
✓ Η
 πλούσια συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία και η συνακόλουθη δημιουργική άμιλλα εξέφρασαν, σε ένα πολύ
ικανοποιητικό βαθμό, τη ζωντάνια και το δυναμισμό της σύγχρονης αγοράς των προϊόντων υγείας.
✓ Η
 τελετή απονομής των βραβείων εξελίχθηκε σε μια λαμπερή, γιορτινή εκδήλωση, όπου η φαρμακευτική αγορά φόρεσε
τα καλά της για να κάνει το ντεμπούτο της στo οικονομικό και επιχειρηματικό προσκήνιο, ξεφεύγοντας από τις μέχρι τώρα
φτωχές εμφανίσεις της σε κάποιες κλειστές συνεδριακές αίθουσες.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των Best in Pharmacy Awards επιβεβαίωσε την εκτίμηση ότι τα προϊοντικά βραβεία φαρμακείου αποτελούν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για μια επιχείρηση να εμφανίσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και το
δυναμισμό της, να προβάλει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στους φαρμακοποιούς αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία.
Για το λόγο αυτό, και τα επόμενα χρόνια τα Best in Pharmacy Awards φιλοδοξούν να αποτελέσουν το μοχλό της δημοσιότητας
που θα δώσει την ώθηση για ακόμα πιο δυναμικές και καινοτόμες δράσεις των επιχειρήσεων, για την ανάδειξη ακόμα πιο ποιοτικών προϊόντων στο ελληνικό φαρμακείο.
Οι διοργανωτές
Φαρμακευτικός Κόσμος

Boussias Communications
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ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τιμώντας τον «κύριο Παύλο των φαρμακοποιών»
Τα Best in Pharmacy Awards 2018 τίμησαν τον Παύλο
Γιαννακόπουλο, μια ιστορική προσωπικότητα που σφράγισε
ανεξίτηλα με το πέρασμά της την επιχειρηματική αλλά και
αθλητική ζωή αυτού του τόπου.
Όπως προλόγισε ο εκδότης του «Φαρμακευτικού Κόσμου»,
Τάκης Χονδρογιάννης: «οι Έλληνες φαρμακοποιοί τιμούν τον
Παύλο Γιαννακόπουλο για την ηγετική παρουσία του και την
ανεκτίμητη συμβολή του στη σημερινή, ζώσα και δυναμική
παρουσία της φαρμακευτικής αγοράς αλλά και –κυρίως– για τη
σχέση του με τον Έλληνα φαρμακοποιό. Γιατί ο κύριος Παύλος,
όπως τον γνωρίσαμε από τα πρώτα χρόνια της συνύπαρξής
μας στη φαρμακευτική αγορά», τόνισε ο ομιλητής, «ήταν
ένας από μας και πολλές φορές, πιο φαρμακοποιός κι από
εμάς. Γιατί γνώριζε τα θέματά μας καλύτερα κι από εμάς τους
ίδιους. Γιατί ήταν πάντα πρόθυμος να στηρίξει κάθε φορά τις
κλαδικές μας εκδηλώσεις. Γιατί στάθηκε δίπλα μας και μας
υπερασπιζόταν από τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα.
Γιατί κυκλοφορούσε ανάμεσά μας, με τη χαρακτηριστική του
απλότητα, στα συνέδρια, στις διάφορες επαγγελματικές μας
συνάξεις, έχοντας πάντα μια καλή κουβέντα για τον καθένα.
Για όλα αυτά ήταν και θα είναι πάντα στο μυαλό και στην ψυχή
μας, ο κος Παύλος, που τη σεπτή μνήμη του τιμούμε, πρώτα
με αγάπη και μετά με σεβασμό».
Την τιμητική διάκριση για το συνολικό έργο του Παύλου Γιαννακόπουλου, παρέλαβε ο γιος του, Δημήτρης Γιαννακόπουλος από τον συνάδελφο, συνταξιούχο φαρμακοποιό, Χρήστο
Αντωνόπουλο.
Ο κος Αντωνόπουλος, γνωστός παλαιός συνδικαλιστής, αναθυμήθηκε συγκινημένος τις όχι λίγες φορές που ο φίλος του
Παύλος Γιαννακόπουλος επενέβη σε θεσμικό αλλά και σε
επιχειρηματικό επίπεδο υπέρ των συμφερόντων του κλάδου.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μιλά για τον πατέρα του
και τη σχέση του με τον Έλληνα φαρμακοποιό,
παραλαμβάνοντας το τιμητικό βραβείο
για τον Παύλο Γιαννακόπουλο

Ο κος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, συνεχιστής του έργου του
πατέρα του, στην ομιλία του που έγινε σε μια συγκινησιακά
φορτισμένη ατμόσφαιρα, δεσμεύτηκε προσωπικά ότι θα
ακολουθήσει την πολιτική φιλίας και στενής συνεργασίας
με το ελληνικό φαρμακείο, που ο αείμνηστος Παύλος
Γιαννακόπουλος επέλεξε ως στάση ζωής.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ:
Παντρεύοντας την επιστήμη με την καθ’ ημέρα πράξη του φαρμακοποιού
Ο Γιώργος Παπαϊωάννου, Ομότιμος Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τιμήθηκε
για την πλέον των πενήντα ετών προσφορά του στη
Φαρμακευτική Επιστήμη, το πολυσχιδές και πολύπλευρο
διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό του έργο, αλλά και
γιατί ως πανεπιστημιακός δάσκαλος στάθηκε με συνέπεια
και σταθερότητα δίπλα στον φαρμακοποιό του φαρμακείου.
Γιατί ο Γιώργος Παπαϊωάννου, περισσότερο και πριν από
κάθε άλλον στη Φαρμακευτική Σχολή, ήταν αυτός που

προσπάθησε να βγάλει τη γνώση από τα αμφιθέατρα και τα
εργαστήρια της Πανεπιστημιούπολης του Ζωγράφου και να
την κάνει κτήμα και προστιθέμενη αξία στην επαγγελματική
καθημερινότητα του φαρμακοποιού φαρμακείου.
Από το 2004 και για επτά χρόνια μέχρι το 2011 οργάνωσε
σειρά ενημερωτικών διαλέξεων σε φαρμακοποιούς στα
πλαίσια της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Αυτές οι διαλέξεις τυπώθηκαν σε 2 καλαίσθητους τόμους, ενώ οι φαρμακοποιοί της Ελληνικής Περιφέρειας και της Κύπρου,
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είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις ενημερωτικές διαλέξεις μέσω διαδικτύου. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (http://users.uoa.gr/~gpapaio/
main.htm) είναι αναρτημένες οι βιντεοσκοπημένες
διαλέξεις του από το 2005 έως και το 2011.
Επίσης, σε συνεργασία με τον Π.Φ.Σ. και τους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, οργάνωσε ενημερωτικές εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις ανά την
Ελλάδα, όντας πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Κοσμητολογίας (Ε.Ε.Κ.) από την ίδρυσή της (1995)
και ενεργό μέλος της Ελληνικής Φαρμακευτικής
Εταιρείας (Ε.Φ.Ε.). Για την πολυετή προσφορά του
έχει τιμηθεί από πολλούς φαρμακευτικούς φορείς.
Στον Γιώργο Παπαϊωάννου απονεμήθηκε το τιμητικό
βραβείο των Best in Pharmacy Awards 2018 για το
επιτυχές του έργο να μπολιάσει με τον ορθολογισμό
αλλά και το ρομαντισμό της φαρμακευτικής επιστήμης την καθ’ ημέρα πράξη του φαρμακοποιού φαρμακείου.

Ο Τάκης Χονδρογιάννης απονέμει στον Γιώργο Παπαϊωάννου
το τιμητικό βραβείο των Best in Pharmacy Awards 2018

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ: Στο όνομα της ιστορίας του ελληνικού φαρμακείου
Στο πρόσωπο του Αναστάσιου Δαμβέργη, τα
Best in Pharmacy Awards 2018 τίμησαν τη μακραίωνα
και μεγάλη ιστορική παράδοση του φαρμακευτικού
επαγγέλματος-λειτουργήματος.
Γιατί το φαρμακείο Α.Κ. Δαμβέργη, που ιδρύθηκε
από τον παππού του, περίφημο καθηγητή της
Φαρμακευτικής Χημείας Αναστάσιο Δαμβέργη,
υπήρξε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ένα
διεθνές φαρμακείο με παγκόσμια επιρροή και φήμη.
Το περιοδικό American Druggist Pharmaceutical
Record αφιέρωσε το Δεκέμβριο του 1912 τρεις
σελίδες για την παρουσίασή του. Οι ξένοι διπλωμάτες
στην Ελλάδα το χαρακτήρισαν «εθνικήν πρόοδον»
και ο ημερήσιος αλλά και επιστημονικός αθηναϊκός
τύπος αφιέρωσαν διθυράμβους σ’ αυτό και
τον ιδιοκτήτη του. «Ο κύριος Δαμβέργης είναι
άξιος εθνικής ευγνωμοσύνης», έγραφαν τότε
η «Ακρόπολις», η «Εσπερινή», η «Αστραπή», το
«Άστυ» αλλά και ο «Ιατρικός Μηνύτωρ». Σήμερα,
περισσότερο από έναν αιώνα μετά, το φαρμακείο
Δαμβέργη, ολοκληρώνοντας την ανθρωπιστική του
αποστολή, δεν υπάρχει πια.

εργαστήριο, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον φαρμακοποιό των
δεκαετιών πριν από την εποχή των ιδιοσκευασμάτων.
Και έπειτα, γιατί τα γνωρίσματα του Τάσου Δαμβέργη, η επιστημοσύνη, η ακεραιότητα, το ήθος και η φυσική ευγένεια,
παρότι χαρακτηριστικά μιας άλλης, ρομαντικής εποχής, εξακολουθούν να υπάρχουν ως απαράβατοι όροι του διαχρονικού ηθικού
κώδικα, στον οποίο οφείλει να υπακούει κατά την άσκηση των
καθηκόντων του ο φαρμακοποιός–λειτουργός της δημόσιας υγείας.

Όμως, ο συνάδελφος Τάσος Δαμβέργης, συνταξιούχος φαρμακοποιός και τελευταίος ιδιοκτήτης
του από το 1971, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει
την ιστορικότητα του ελληνικού φαρμακείου για
2 λόγους:
Πρώτα, για την προσήλωσή του στη φαρμακευτική
επιστήμη, την αγάπη και την αφοσίωσή του στην
ποίηση της φαρμακοτεχνίας και στο γαληνικό

Ο Τάσος Δαμβέργης, ιστορικός εκφραστής του φαρμακευτικού
επαγγέλματος-λειτουργήματος, στο πόντιουμ, μετά την απονομή
του τιμητικού βραβείου των Best in Pharmacy Awards 2018
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Η επιβράβευση
των κορυφαίων προϊόντων
και επιχειρήσεων στο φαρμακείο

Σε μια εορταστική καλοκαιρινή
βραδιά πραγματοποιήθηκε
τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018,
στο κτήμα Αριάδνη, στη Βαρυμπόμπη,
η τελετή απονομής των Best in
Pharmacy Awards 2018, των
βραβείων που διοργάνωσαν
για πρώτη φορά το περιοδικό
«Φαρμακευτικός Κόσμος»
Η παρουσιάστρια της βραδιάς, Βάσω Καλυβιώτη

και η Boussias Communications.

Τη διοργάνωση των βραβείων υποστήριξαν:
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Στην τελετή παραβρέθηκαν διακεκρι
μένα στελέχη επιχειρήσεων που δραστη
ριοποιούνται στο χώρο του φαρ
μακείου,
με ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων, πολλοί
πελάτες τους φαρμακοποιοί, τα μέλη της
κριτικής επιτροπής, πανε
πιστημιακοί και
δημοσιογράφοι υγείας.
Περισσότεροι από 300 προσκεκλημένοι χειρο
κρότησαν τα προϊόντα που διακρίθηκαν για την
καινοτομία, τη δυναμική παρουσία στην αγορά
και την προτίμησή τους από τους φαρμακοποιούς
και το κοινό, αλλά και την επιχειρηματική αριστεία
και τις βέλτιστες πρακτικές των επιχειρήσεων,
που βρίσκονται πίσω από την επιτυχή ανάπτυξη,
παραγωγή, διακίνηση αυτών των προϊόντων.

Ο χώρος της απονομής

Στο κτήμα «Αριάδνη», Βαρυμπόμπη

Η βραδιά της απονομής άρχισε με το χαι
ρετισμό του εκ των συνδιοργανωτών των
βρα
βείων, εκδότη του περιοδικού «Φαρ
μακευτικός Κόσμος», Τάκη Χονδρο
γιάννη,
που αναφέρθηκε στη διττή στόχευση των
βραβείων, αφενός να φέρουν στο «δημόσιο
φως» την υπεροχή των προϊόντων φαρ
μακείου σε σχέση με τους άυλους πόρους
που επενδύονται σε αυτά και αφετέρου να
αναδείξουν στον κόσμο του φαρμακείου
αλλά και στο ευρύ κοινό τις δεξιότητες,
δράσεις και επιτεύγματα του στελεχικού
δυναμικού των επιχειρήσεων.

Η μουσική «επένδυση» από τους «Φαρμακωμένους»

Τιμητικά βραβεία
Κατόπιν, η κεντρική παρουσιάστρια της βραδιάς, Βάσω Καλυβιώτη,
δη
μοσιογράφος υγείας και αρχισυντάκτρια του περιοδικού «Φαρ
μακευτικός Κόσμος», ανήγγειλε τις τιμητικές βραβεύσεις.
Συγκεκριμένα, σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, απενεμήθη τιμητικό
βραβείο στη μνήμη του εκλιπόντος Παύλου Γιαννακόπουλου.
Στη συνέχεια, τιμητικό βραβείο έλαβε ο Γιώργος Παπαϊωάννου, Ομό
τιμος Καθηγητής Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τέλος, στο πρόσωπο του Αναστάσιου Δαμβέργη, βραβεύθηκε η μεγάλη
ιστορική παράδοση του φαρμακευτικού επαγγέλματος-λειτουργήματος.

11
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Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΚΟΡΡΕΣ

SOCIALAB

Best Performer
Μετά τις τιμητικές βραβεύσεις, απονεμήθηκαν τα Best in Pharmacy
Awards 2018 στα προϊόντα φαρμακείου και στις εταιρείες της
φαρμακευτικής αγοράς.
Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, απονεμήθηκαν 55
βραβεία σε 14 κατηγορίες βράβευσης, ενώ οι υποψηφιότητες που
διακρίθηκαν για τη συνολική τους επίδοση, κέρδισαν επιπλέον
δύο ειδικά βραβεία.
Συγκεκριμένα, τo κορυφαίο βραβείο «Προϊόν φαρμακείου της
χρονιάς/Top Product Award», μοιράστηκαν η νέα συλλογή της
ΚΟΡΡΕΣ «Λευκή Πεύκη - Επιδερμίδα χωρίς ηλικία» και το
προϊόν «Bio-Oil Greece - Mοναδική όπως το δέρμα σου»,
δημιούργημα της διαφημιστικής εταιρείας SOCIALAB και
της BIO OIL GREECE, εταιρείας του ομίλου SARANTIS, που
απέσπασαν η καθεμία από 2 χρυσά και 1 ασημένιο βραβείο
στις επί μέρους κατηγορίες.

Το βραβείο της κορυφαίας εταιρείας/

«Top Company Award» και πολυνίκης
του θεσμού
αναδείχθηκε
η APIVITA,
η οποία απέσπασε
9 βραβεία στις
14 κατηγορίες
βράβευσης
(5 χρυσά,
3 ασημένια,
1 χάλκινο).

Booth και Roll-up banners στο χώρο υποδοχής

APIVITA

12
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Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Σοφοκλής Αντωνίου - EUROMED

UNI-PHARMA

POWER HEALTH

PHARMA CENTER

Η Χριστίνα Τάπα της NATURA
PHARM με το βραβείο της

Η Ελένη Μπέτα & ο Πέτρος Γερογλίδης
της NATURA SIBERICA με τον Ηλία Κατσόγιαννη

14
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Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Η Μαρία Κουνελάκη της YOUTH
LAB., με το βραβείο της

ADELCO

Η Χρυσούλα Χαλμπέ της PHARMA Q,
με το βραβείο της

Ο Απόστολος Καραμπίνης με την ομάδα
της KARABINIS MEDICAL

Ο Αντώνης Αναγνωστάκης της VICAN

ΒΙΑΝ Α.Ε.
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Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ

L'OREAL - VICHY

Η Ελίνα Κωνσταντοπούλου
& η Μάχη Κακκαβά της FREZYDERM

Οι Νίκος Καμίτσης & Ιωάννα Λαμπροπούλου της GARDEN

SERVIER - PHOCUS

Η βραδιά κύλησε όμορφα, με γεύμα σε ένα χώρο φυσικής
ομορφιάς, μέσα στο πράσινο, δίπλα στη μικρή λίμνη και το πέτρινο
γεφυράκι της. Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης προβαλλόταν
ψηφιακή έκθεση έργων ζωγράφων-φαρμακοποιών, ενώ η βραδιά
έκλεισε με κοκτέιλ πάρτι στο μπαράκι, με networking και κρασάκι
και τη συνοδεία των έντεχνων ήχων των «Φαρμακωμένων»,
του εξαιρετικού συγκροτήματος που απαρτίζουν οι μουσικοίφαρμακοποιοί Σταύρος Δημότσης (μπουζούκι), Γιάννης
Μάμιδας (πιάνο & φυσαρμόνικα), Πάνος Ρεντίφης
(τραγούδι & κιθάρα) και η μικρή Κατερίνα Ρεντίφη (σαντούρι).
Οι προσκεκλημένοι, αφού έβγαλαν τις καθιερωμένες
παρεΐστικες φωτογραφίες τους, πήραν τις τσάντες τους
με τα δείγματα των προϊόντων που διακρίθηκαν στο
διαγωνισμό και αποχώρησαν αργά το βράδυ, χαλαροί,
ευχαριστημένοι, γελαστοί, δίνοντας ραντεβού τον
επόμενο χρόνο, την ίδια ημέρα και ώρα, για να κλείσουν
με τον πιο ωραίο τρόπο μια κουραστική αλλά ιδιαίτερα
πετυχημένη και αποδοτική σεζόν, γεμάτη από τις
δημιουργικές προκλήσεις της φαρμακευτικής αγοράς.
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί (με επικεφαλής τον Παναγιώτη Μαχαίρα, Πρόεδρο
της κριτικής επιτροπής), εκπρόσωποι θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων,
φαρμακοποιοί, εμπειρογνώμονες και στελέχη της αγοράς από το χώρο της διαφήμισης
και του μάρκετινγκ, της συσκευασίας, καθώς και ειδικοί της κοινωνικής υπευθυνότητας
και του περιβάλλοντος, συνέθεσαν μία από τις πολυπληθέστερες και τις πλέον
εξειδικευμένες κριτικές επιτροπές στην ιστορία των επιχειρηματικών βραβείων.

1.

Παναγιώτης Μαχαίρας

Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Ε.Κ.Π.Α.), Επικεφαλής Μονάδας Φαρμακοπληροφορικής,
Ερευνητικό Κέντρο ΑΤΗΕΝΑ, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής

2.

Πασχάλης Αποστολίδης

τ. Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
(Σ.Φ.Ε.Ε.)

3.

Αντώνης Αυγερινός

Φαρμακοποιός, τ. Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.)

4.

Κώστας Βαρσάμος

Managing partner GET2WORK

5.

Ανδρέας Βίτσος

Φαρμακοποιός, Μέλος του Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακευτικής
Πρακτικής (Ε.Ε.Φ.Π.)

6.

Δέσποινα Βώκου

Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Μέλος Ελληνικής Οικολογικής
Εταιρείας, European Ecological Federation, WWF-Greece

7.

Θεόδωρος Γιαρμενίτης

Πρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων
Καλλυντικών και Αρωμάτων (Π.Σ.Β.Α.Κ.)

8.

Βασίλης Δασκαλόπουλος

Σύμβουλος Διοίκησης Pitch Ρublic Relations

9.

Βαγγέλης Επιφάνης

Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών
(ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε.)

10.

Νίκος Καζάζης

Σύμβουλος Μάρκετινγκ – Συγγραφέας του βιβλίου
«Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ»

11.

Βίκυ Καρρά

Μέλος Δ.Σ. Corporate Responsibility Institute (CRI) / Ινστιτούτου
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Διευθύντρια Επικοινωνίας και ΕΚΕ,
GENESIS Pharma

12.

Ηλίας Κατσόγιαννης

Φαρμακοποιός, M.Sc. Διαχείρισης επαγγελματικού, περιβαλλοντικού
και φαρμακευτικού κινδύνου, Τμήμα Επιδημιολογίας, Πανεπιστημίου
Αθηνών

13.

Νίκος Κόλμαν

Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών (ΠΕΦ)

14.

Στέλιος Κούλογλου

Φαρμακοποιός, Ευρωβουλευτής

15.

Γιώργος Κουτέπας

Κάτοχος πτυχίου Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών &
πτυχίου Επιχειρησιακής Έρευνας & Μάρκετινγκ Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), ιδρυτής ΘΥΩΝΗ

16.

Νίκος Κωστάρας

Γενικός Διευθυντής, IQVIA
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17.

Γεράσιμος Λειβαδάς

Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών
Προϊόντων (Σ.Ε.Ι.Β.)

18.

Λευτέρης Μαρίνος

Φαρμακοποιός, M.Sc. Φαρμακογνωσίας βιοδραστικών προϊόντων,
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας (Ε.Ε.Ε.)

19.

Ειρήνη Μαρκάκη

Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακεμπόρων /
Φαρμακαποθηκαρίων (Π.Σ.Φ.)

20.

Γιώργος Μελαχροινός

Χημικός Μηχανικός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.), Lead Auditor TUV HELLAS (TUV NORD)

21.

Γιώργος Μπαμπαλιάρης

Senior Management Consultant Optimal HR

22.

Σταύρος Μπελώνης

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος
(Ο.Σ.Φ.Ε.)

23.

Βασίλης Μπιρλιράκης

Φαρμακοποιός, MSc. Φαρμακευτικής Φροντίδας & Φαρμακοθεραπείας

24.

Ανδρέας Μπόνης

Ιδρυτής Phocus

25.

Ιωάννης Μπονοβόλιας

Φαρμακοποιός, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου
Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (M.Sc.Pharm., M.B.A., Ph.D.)

26.

Πάρις Μποσκόπουλος

Φαρμακοποιός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος Δ.Σ.
Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (Ε.Φ.Ε.)

27.

Σοφία Νάσιου

Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακευτικού Mάρκετινγκ
(Ε.Ε.ΦΑ.Μ.)

28.

Γιάννης Οφάκογλου

Brand & Marketing Strategist / Director Ristart

29.

Γιώργος Πακερτζόγλου

Σύμβουλος Ανάπτυξης Φαρμακείου, Ιδρυτής Pharmacy2020

30.

Δημήτρης Πανταζής

Φαρμακοποιός, Διευθύνων Σύμβουλος Ινστιτούτου Φαρμακευτικής
Έρευνας & Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.)

31.

Κωνσταντίνος Περαντζάκης

Φαρμακοποιός, M.Sc. Κλινικής Φαρμακευτικής, Πρόεδρος
Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακευτικής Πρακτικής (Ε.Ε.Φ.Π.)

32.

Σπύρος Πούλος

Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Παιδικών Τροφών και
Ειδικής Διατροφής Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Τ.Ε.)

33.

Βασίλης Σερέτης

Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (Ε.Φ.Ε.Χ.)

34.

Αναστάσιος Σπανίδης

CEO, Generation Y, International eBusiness Experts

35.

Σοφία Τζιτζίκου

Φαρμακοποιός, τέως Πρόεδρος Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNICEF

36.

Λευτέρης Τουρασανίδης

Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών &
Συσκευασίας (ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.)

37.

Θεόδωρος Τρύφων

Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.)

38.

Μαριάννα Τσέκου

Τεχνολόγος Γραφίστας (Graphic Technologist), εξειδικευμένη
σε Packaging και Security Packaging Printing

39.

Σταυρούλα Χασαπογλίδου

Managing Director, Institute for Self medication Advisors Ltd

40.

Κώστας Χούντας

Strategy & Business Analytics Officer Tempo OMD Hellas
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ/ΤΙΤΛΟΙ

ΕΙΔΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Λευκή Πεύκη - Επιδερμίδα χωρίς ηλικία / KORRES

GOLD

Vichy Mineral 89 / L'OREAL - Active Cosmetics Division

GOLD

Μαύρη Πεύκη 3D Super Serum Ματιών / KORRES

SILVER

Cream Boosters Velvet Concentrate / FREZYDERM

BRONZE

Lanes PropolCare - Βήχα; Είχα! /
ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

SILVER

Wise Land Spray για το ανοσοποιητικό / VICAN SA

BRONZE

Μπιμπερό Easy Start Anti-Colic 320ml / MAM HELLAS

SILVER

Daflon-Καμπάνια Επαναλανσαρίσματος /
PHOCUS-SERVIER HELLAS

SILVER

Donarot - Ορόσημο στην αντιμετώπιση
της οστεοαρθρίτιδας / FARAN S.A.

BRONZE

Επαναλανσάρισμα προϊόντος / Καλλυντικά

Bio-Oil Greece- «Mοναδική όπως το δέρμα σου» /
ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

GOLD

Επαναλανσάρισμα προϊόντος / Συμπληρώματα
Διατροφής - Υπερτροφές - Βιταμίνες Διαιτητικά Προϊόντα

Chewy Vites® Kids - Βιταμίνες- Ζελεδάκια- Αρκουδάκια
/ VICAN SA

BRONZE

Επαναλανσάρισμα προϊόντος /
Ιατροτεχνολογικά & Διαγνωστικά Προϊόντα

Smectidral / ADELCO

BRONZE

Επαναλανσάρισμα προϊόντος / Προϊόντα Υγείας

Venolen / ADELCO

BRONZE

Bio-Oil Greece- «Mοναδική όπως το δέρμα σου» /
ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

GOLD

Επαναλανσάρισμα της ολιστικής σειράς
Αpivita Ηair Care / ΑPIVITA Α.Ε.Β.Ε.

SILVER

Λευκή Πεύκη - Επιδερμίδα χωρίς ηλικία / KORRES

SILVER

Καμπάνια επικοινωνίας: Ώστε...Osteoflex /
PHARMA CENTER AE

BRONZE

Repel / UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

BRONZE

SPORTGEL - Ψυχρή γέλη ανακούφισης /
EUROMED A.E.

GOLD

Anderson- Καινοτομία στα αθλητικά συμπληρώματα
διατροφής / ΟΡΘΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΒΕΕ

SILVER

Bio-Oil Greece- «Mοναδική όπως το δέρμα σου» /
ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

SILVER

Λανσάρισμα νέου προϊόντος / Καλλυντικά

Λανσάρισμα νέου προϊόντος / Συμπληρώματα
Διατροφής - Υπερτροφές - Βιταμίνες Διαιτητικά Προϊόντα
Λανσάρισμα νέου προϊόντος /
Είδη Βρεφανάπτυξης

Επαναλανσάρισμα προϊόντος / ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

Καμπάνια μάρκετινγκ προϊόντος
με μεγάλο προϋπολογισμό

Καμπάνια μάρκετινγκ προϊόντος
με μικρό προϋπολογισμό

Καμπάνια μάρκετινγκ προϊόντος
στα κοινωνικά δίκτυα

Mam Advent Calendar 2017 / MAM HELLAS

BRONZE

Καμπάνια μάρκετινγκ προϊόντος
σε ψηφιακά μέσα & κινητά

Digital & Mobile Καμπάνια για το επαναλανσάρισμα της
αντηλιακής σειράς Αpivita Suncare / ΑPIVITA Α.Ε.Β.Ε.

GOLD

Διαφημιστική καμπάνια & υποστήριξη προϊόντος
στους επαγγελματίες υγείας

Καμπάνια & υποστήριξη της ολιστικής σειράς
Αpivita Ηair Care στους επαγγελματίες υγείας /
ΑPIVITA Α.Ε.Β.Ε.

GOLD

Λευκή Πεύκη - Επιδερμίδα χωρίς ηλικία / KORRES

GOLD

Τηλεοπτική διαφήμιση για το επαναλανσάρισμα της
ολιστικής σειράς Αpivita Ηair Care / ΑPIVITA Α.Ε.Β.Ε.

SILVER

Lanes PropolCare - Βήχα; Είχα! /
ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

BRONZE

Pulvo: Επειδή αναποδιές...συμβαίνουν παντού /
INFORMAL ADV-MYLAN

BRONZE

Just Sleep - Nέο, μοναδικό & καινοτόμο προϊόν
φαρμακείου για την καταπολέμηση της αϋπνίας /
PHARMA Q

GOLD

Τηλεοπτική διαφήμιση προϊόντος

Καινοτόμο προϊόν / Συμπληρώματα Διατροφής
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ/ΤΙΤΛΟΙ

ΕΙΔΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Olistel - Το 1o healthy ageing συμπλήρωμα διατροφής,
για τη νέα γενιά ενηλίκων / POWER HEALTH HELLAS

SILVER

Armolipid - To 1o nutraceutical που συστήνεται
από την Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
στη δυσλιπιδαιμία / FARAN S.A.

BRONZE

Eva Mycosis / INTERMED - ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

GOLD

Podia FootCare - Για την ολοκληρωμένη προστασία των
κάτω άκρων από τους μύκητες, την κακοσμία και τον
ιδρώτα / PODIA FOOTCARE

BRONZE

Kαινοτομία στο επαναλανσάρισμα της αντηλιακής
σειράς Αpivita Suncare / ΑPIVITA Α.Ε.Β.Ε.

GOLD

Northern Collection / NATURA SIBERICA

SILVER

Sun Screen Color Velvet SPF 30 / FREZYDERM

SILVER

Youth Lab. Lip Balm / YOUTH LAB.

BRONZE

Βιολογικός Κρόκος σε σκόνη / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

BRONZE

Συσκευασία Frezyderm Oral Science Σειρά προϊόντων οδοντιατρικής φροντίδας /
ABC DESIGN COMMUNICATION - FREZYDERM

GOLD

Η συσκευασία των καλλυντικών Garden
με τα μαγικά πολύχρωμα καλειδοσκόπια / GARDEN

SILVER

Η εύκαμπτη συσκευασία στις νέες μάσκες μαλλιών
Express Beauty / ΑPIVITA Α.Ε.Β.Ε.

BRONZE

Σχεδιασμός συσκευασίας προϊόντος / ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

Wise Land Spray για το ανοσοποιητικό / VICAN SA

SILVER

Σχεδιασμός συσκευασίας προϊόντος / Προϊόν Υγείας

Podia FootCare Packaging / PODIA FOOTCARE

GOLD

ΒΙΑΝ Α.Ε. / Η ομάδα που κερδίζει… πάντα εξελίσσεται...

GOLD

ΑPIVITA Α.Ε.Β.Ε.

SILVER

ΚΟΡΡΕΣ Κόκκινο Σταφύλι - Εκπαίδευση / KORRES

GOLD

ΚΟΡΡΕΣ Αντιγήρανση - Εκπαίδευση / KORRES

SILVER

Vitamins Academy: «Η 1η Ακαδημία Βιταμινών
στην Ελλάδα» / POWER HEALTH HELLAS

SILVER

Nicorette®: Υπηρεσία Διακοπής Καπνίσματος /
JOHNSON & JOHNSON HELLAS Καταναλωτικά Προϊόντα

BRONZE

Hypertension & Diabetes Corner: Εκπαίδευση
φαρμακείου στη διαχείριση καρδιαγγειακών ασθενών /
KARABINIS MEDICAL SA

BRONZE

ΑPIVITA Α.Ε.Β.Ε. /
Ένα πρότυπο «πράσινης» επιχειρηματικότητας

GOLD

Κοινωνική Υπευθυνότητα / ΑPIVITA Α.Ε.Β.Ε.

GOLD

«Πράξεις Αγάπης» / POWER HEALTH HELLAS

SILVER

U & I CARE - Στρατηγική Κοινωνικής Ευθύνης /
Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη UNI-PHARMA - INTERMED SA

SILVER

Είμαστε εδώ. Αναπτύσσουμε, επενδύουμε, στηρίζουμε /
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ

BRONZE

Καινοτόμο προϊόν / Συμπληρώματα Διατροφής

Καινοτόμο προϊόν / Προϊόν Υγείας

Καινοτόμο προϊόν / Καλλυντικά

Σχεδιασμός συσκευασίας προϊόντος /
Συμπληρώματα Διατροφής

Σχεδιασμός συσκευασίας προϊόντος / Καλλυντικά

Κορυφαία ομάδα πωλήσεων στο φαρμακείο

Καλύτερη εκπαίδευση φαρμακείων σε προϊόν

Καλύτερη εταιρεία προϊόντων φαρμακείου
στον τομέα της οικολογίας & της προστασίας
του περιβάλλοντος

Καλύτερη εταιρεία προϊόντων φαρμακείου
στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

ΚΟΡΡΕΣ Λευκή Πεύκη - Επιδερμίδα χωρίς ηλικία / KORRES
Top Product Award

Top Company Award

Bio-Oil Greece - «Mοναδική όπως το δέρμα σου» /
ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΑPIVITA Α.Ε.Β.Ε.
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Λανσάρισμα νέου προϊόντος
Καλλυντικά
KOΡΡΕΣ ΛΕΥΚΗ ΠΕΥΚΗ / Eπιδερμίδα χωρίς ηλικία
KORRES

Η νέα σειρά Λευκή Πεύκη της ΚΟΡΡΕΣ αναπτύχθηκε βάσει των συγκε
κριμένων και πολλαπλών αλλαγών που συμβαίνουν στο δέρμα μετά την
εμμηνόπαυση.
Η πρωτογενής έρευνα της ΚΟΡΡΕΣ, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας
του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποκάλυψε ένα
ιδιαίτερα ισχυρό αντιγηραντικό συστατικό, τη Λευκόδερμο Πεύκη, το
οποίο η ΚΟΡΡΕΣ για πρώτη φορά εισήγαγε στην παγκόσμια βιβλιοθήκη
συστατικών και που για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε σε καλλυντική
φόρμουλα. Η σύνθεση της σειράς, εμπλουτισμένη με εξειδικευμένο μίγμα
φυσικών πεπτιδίων αλλά και Ω6 λιπαρά οξέα, προσφέρει στοχευμένη και
κλινικά αποδεδειγμένη δράση στις ώριμες επιδερμίδες: Αναπλήρωση
όγκου & πυκνότητας, Βαθιά Ενυδάτωση, Επανόρθωση μόνιμων ρυτίδων.
Για το λανσάρισμα της σειράς και κύριο μήνυμα «Επιδερμίδα χωρίς ηλικία»,
πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας με προβολή
εντός και εκτός σημείου πώλησης αλλά και εκτεταμένες εκπαιδεύσεις. Η
σειρά έγινε αμέσως αγαπητή σε πελάτες και καταναλωτές και βοήθησε την
ΚΟΡΡΕΣ να αυξήσει σημαντικά το μερίδιό της στην Αντιγήρανση.
Συντελεστές:
Marketing, Sales, Trade Marketing, Training, Creative Marketing,
NPD & R&D Departments
Η Κατερίνα Νταλαμάγκα, Group Brand Manager της ΚΟΡΡΕΣ,
παρουσιάζει το βραβευμένο προϊόν «Koρρές Λευκή Πεύκη»

VICHY MINERAL 89
L'OREAL - ACTIVE COSMETICS DIVISION

Το Mineral 89 της Vichy είναι ένα καθημερινό booster προσώπου, που
περιέχει 89% ιαματικό μεταλλικό νερό της Vichy και υαλουρονικό οξύ
φυσικής προέλευσης, για να χαρίσει ενυδάτωση, τόνωση και ενδυνάμωση
στην επιδερμίδα.
Η μεγάλη επιτυχία του λανσαρίσματος ήταν ότι το προϊόν τοποθετήθηκε
στα φαρμακεία το Μάιο του 2017 και κατάφερε να γνωρίσει υψηλές
πωλήσεις και μεγάλη αναγνωρισιμότητα, παρά την έντονη παρουσία των
αντηλιακών την ίδια σεζόν.
Το λανσάρισμα έθεσε στόχο να εκπαιδεύσει τους καταναλωτές για τη νέα
κίνηση στην ρουτίνα ομορφιάς (είναι το πρώτο προϊόν που εφαρμόζεται
μετά τον καθαρισμό της επιδερμίδας) και να μεγιστοποιήσει τη δοκιμή
της υφής, που είναι πραγματικά ξεχωριστή, τόσο από τους φαρμακοποιούς
και τις βοηθούς όσο και από τους καταναλωτές.
Με το μήνυμα «1η κίνηση της ημέρας», το Mineral 89 εμφανίστηκε σε outdoor διαφημίσεις σε στάσεις λεωφορείων έξω ή κοντά σε φαρμακεία, σε
πρωινές τηλεοπτικές παρουσιάσεις και σε ραδιοφωνικές αναφορές, όπως
και σε προωθητικές ενέργειες μαζί με δυνατά franchises της Vichy.
Τα αποτελέσματα ήταν να σημειώσει +207% επαναγορές πελατών και
να είναι το νούμερο 1 προϊόν στα purchase intentions στη Facecare βάση
του Skroutz.
Η Μαριάννα Haddad, Senior Product Manager και ο Τόλης
Γιακουμάκης, Training Manager της Vichy, με τον Γιώργο
Παπαϊωάννου, Ομότιμο Καθηγητή Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου
Αθηνών, κατά την απονομή του βραβείου τους

Συντελεστές:
Τόλης Γιακουμάκης, Training Manager
Μαργαρίτα Βενάρδου, Marketing Manager
Μαριάννα Haddad, Senior Product Manager
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Λανσάρισμα νέου προϊόντος
Καλλυντικά
koρρεσ Μαύρη Πεύκη 3D
Super Serum Ματιών
KORRES

Το νέο καινοτόμο προϊόν της ΚΟΡΡΕΣ Μαύρη Πεύκη 3D Super Serum
Ματιών συμπληρώνει την οικογένεια Μαύρη Πεύκη 3D και προσφέρει
κλινικά αποδεδειγμένα ορατή ανόρθωση στο άνω βλέφαρο. Το μόνο με
το δραστικό σύμπλεγμα DEFEYE GRAVITY™, εφαρμόζεται 360o σε όλη την
περιοχή των ματιών και χαρίζει άμεσα ανανεωμένο και ξεκούραστο βλέμμα,
καταπολεμώντας όλα τα κύρια σημάδια γήρανσης που εμφανίζονται στην
ευαίσθητη περιοχή των ματιών.
Το μήνυμα της επικοινωνίας της σειράς Μαύρης Πεύκης 3D ήταν
«Αναστρέψτε τη βαρύτητα». Η ίδια «ομπρέλα» αξιοποιήθηκε και στην
επικοινωνία του Super Serum Ματιών. Με κύριο μήνυμα «Αναστρέψτε τη
βαρύτητα και στο άνω βλέφαρο», δημιουργήθηκε τηλεοπτικό σποτ αλλά
και υλικά προβολής και επικοινωνίας στο σημείο πώλησης.
Το λανσάρισμα του νέου serum στέφθηκε με επιτυχία και απέσπασε τη
σημαντική διάκριση στα Best in Pharmacy Awards 2018, γιατί παρουσίασε
την καινοτομία του προϊόντος, τόσο ως προς την εφαρμογή όσο και ως
προς τη δράση. Στο τηλεοπτικό σποτ η δράση του προϊόντος να γίνεται
άμεσα αντιληπτή στα 20’’ διάρκειας του σποτ.
Συντελεστές:
Marketing, Sales, Trade Marketing, Training, Creative Marketing,
NPD & R&D Departments
Η Κατερίνα Νταλαμάγκα, Group Brand Manager της ΚΟΡΡΕΣ,
παραλαμβάνει το 2ο βραβείο της εταιρείας στην ίδια κατηγορία
από τον Γιώργο Παπαϊωάννου

Cream Boosters Velvet Concentrate
Frezyderm

Με το μήνυμα «η προσωπική ρουτίνα ομορφιάς είναι πλέον πιο tailormade από ποτέ», η Frezyderm έφερε στην ελληνική αγορά την πρώτη
ολοκληρωμένη σειρά Personalized Cosmetics, τα Cream Boosters
Velvet Concentrate.
Με 14 διαφορετικούς κωδικούς υπερσυμπυκνωμένων συνθέσεων, ο
καθένας με στοχευμένη δράση, η Frezyderm καινοτομεί και δημιουργεί
μια νέα σειρά για την ενίσχυση της καθημερινής περιποίησης με ολιγοήμερες personalized αγωγές, που κάνουν «boost» στη φροντίδα και την
αυτοπεποίθηση.
Η καινοτομία των Cream Boosters Velvet Concentrate, που δικαιολογεί
και τη βράβευση στα Best in Pharmacy Awards 2018, είναι ότι μπορούν
να συνδυαστούν με οποιαδήποτε κρέμα καθημερινά, προσφέροντας
ενίσχυση της δράσης της κρέμας με επιπλέον δραστικά συστατικά ή με
επιπλέον δράσεις, ενίσχυση του κυτταρικού μεταβολισμού για την καλύτερη
αφομοίωση των δραστικών και την απόκριση του δέρματος, με αποτέλεσμα
τη βελτίωση της υφής κάθε κρέμας και τελικά της όψης της επιδερμίδας.
Χάρη στην τεχνολογία Velvet –που έκανε διάσημα τα αντηλιακά
Sun Screen Velvet για τη μοναδική βελούδινη υφή τους– τα Cream
Boosters Velvet Concentrate χαρίζουν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα
στην επιδερμίδα και μια βελούδινη, απαλή υφή.
Συντελεστές:
Γιώτα Δεμουζέ, Marketing Director
Ιωάννα Γρηγορίου, Marketing Manager

Η Ιωάννα Γρηγορίου, Marketing Manager της Frezyderm
παραλαμβάνει το βραβείο από τον Γιώργο Παπαϊωάννου
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Λανσάρισμα νέου προϊόντος
Συμπληρώματα διατροφής
Lanes PropolCare / Bήχα; Eίχα!
Όμιλος Σαράντης

Το 2017 η Lanes εισάγει νέα προϊοντική σειρά για την «Αντιμετώπιση
Κρυολογήματος», με «hero product» το Lanes PropolCare, ένα φυσικό
σιρόπι για το βήχα.
Στόχος του λανσαρίσματος ήταν να καθιερωθεί το προϊόν στην κατηγορία
«φυσικό σιρόπι» και να περάσουν τα μηνύματα για τα προϊοντικά
χαρακτηριστικά, την προσιτή μάρκα και τη φιλική προσέγγιση, χωρίς
αυτό να στερεί κάτι από την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του
προϊόντος στο μυαλό του καταναλωτή.
Το κεντρικό μήνυμα της επικοινωνίας στηρίχτηκε στο μήνυμα: «ο βήχας
μπορεί να σου κοστίσει ακριβά, η αντιμετώπισή του όμως όχι», αποδίδοντας σωστά και έξυπνα το οικονομικό όφελος, ενώ η προσέγγιση του
χιούμορ βοήθησε στην ένταξη του προϊόντος στο μυαλό του καταναλωτή.
Το βίντεο εμφανίστηκε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και σε έντυπα
(για το awareness), αλλά πραγματοποιήθηκαν και digital activations.
Το δυνατό, εύληπτο και στοχευμένο μήνυμα, η πετυχημένη προβολή
μέσω χιουμοριστικής επικοινωνίας και το περιεχόμενο όπου οι χρήστες
βρήκαν ψυχαγωγικό ενδιαφέρον, αλλά αναδείκνυε πολύ σωστά τη
φυσικότητα και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος, ήταν αυτά που
οδήγησαν στη βράβευση του λανσαρίσματος του Lanes PropolCare,
το οποίο εντάχθηκε ομαλά στις αξίες και στο image της μάρκας.

Η ομάδα της Lanes με τον απονεμητή
του βραβείου της Κώστα Μόκα, Head of Country Greece,
General Manager Apivita (πρώτος δεξιά)

Συντελεστές:
Μαριέττα Τσακάλου, Brand Manager Όμιλος Σαράντης
Μαρία Φωτοπούλου, Assistant Brand Manager Όμιλος Σαράντης
Τάσος Βελιάδης, Partner - Chief Strategist Socialab
Μαρία Κωνσταντινίδου, Account Director Socialab
Γιώργος Πασχαλίδης, Creative Director Socialab

Vican Wise Land Spray / Για το ανοσοποιητικό
VICAN SA

Το Vican Wise Land Spray για το ανοσοποιητικό, είναι ένα συμπλήρωμα
διατροφής με βιταμίνη C, βασιλικό πολτό και ένα μοναδικό συνδυασμό
7 βοτάνων της ελληνικής «σοφής» γης από οργανικές καλλιέργειες, με
ευχάριστη γεύση μελιού.
Ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει το συγκεκριμένο συμπλήρωμα είναι η
ιδιαίτερη μορφή του. Το spray συμβάλλει στην καλύτερη απορρόφηση και
είναι ιδανικό κυρίως τους χειμερινούς μήνες που εξασθενεί η άμυνα του
οργανισμού. Επιπρόσθετα, είναι κατάλληλο για όσους έχουν δυσκολία στην
κατάποση καψουλών.
Η εταιρεία Vican λάνσαρε τη νέα σειρά Wise Land, εστιάζοντας τόσο
στη μορφή και την αποτελεσματικότητα όσο και στην εμφάνιση. Πλέον,
ο καταναλωτής με ένα μόνο προϊόν λαμβάνει όλα τα απαραίτητα συστατικά της φύσης για καλύτερη υποστήριξη του ανοσοποιητικού, με τον
πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο.
Συντελεστές:
Αντώνης Ν. Αναγνωστάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Αντωνία Μιχαηλίδου, Marketing Assistant
Κυριάκος Κουτσογιαννόπουλος, Graphic Designer

Ο Κώστας Μόκας παραδίδει το βραβείο της Vican στον αντιπρόεδρο
του Δ.Σ. της, Αντώνη Αναγνωστάκη (αριστερά)
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Λανσάρισμα νέου προϊόντος
Είδη Βρεφανάπτυξης
Μπιμπερό Easy Start ANti-Colic 320ml
MAM Hellas

Για την αντιμετώπιση των κολικών της πρώτης βρεφικής ηλικίας, η ΜΑΜ
λάνσαρε πριν από 10 χρόνια το μπιμπερό Easy Start Anti-Colic σε 2
μεγέθη (160ml & 260ml). H καινοτομία της βαλβίδας αερισμού στην
ανοιγόμενη βάση κέρδισε την προτίμηση των Millennials που, αφού το
καθιέρωσαν, δεν επιθυμούσαν να το αποχωριστούν καθώς το μωρό
τους μεγάλωνε. Η ΜΑΜ ανταποκρινόμενη στην απαίτηση για μεγαλύτερο
μπιμπερό, προχώρησε στα τέλη του 2016 στην παραγωγή του Easy Start
Anti-Colic με περιεκτικότητα 320ml.
Με την ευκαιρία του λανσαρίσματος του μπιμπερό Easy Start AntiColic στο νέο μέγεθος των 320ml, ενισχύθηκαν οι προωθητικές ενέργειες
ολόκληρης της σειράς, επιτυγχάνοντας αύξηση των πωλήσεων το 2017
κατά 60% (σε σύγκριση με το 2016) και δικαιώνοντας έτσι τη βράβευση
στα Best in Pharmacy Awards 2018.
Η MAM Hellas στήριξε το προϊόν με δειγματοδιανομή (σε μητέρες που
έβγαιναν από το μαιευτήριο), με μια δυναμική προωθητική ενέργεια για
τον πάγκο του φαρμακείου, συνδυασμένη με προσφορά γνωριμίας προς
νέους γονείς, με έντυπα για τον καταναλωτή και το φαρμακοποιό και με
τη συμμετοχή σε κληρώσεις και διαγωνισμούς.
Συντελεστές:
Λέττυ Βαρέλλα, General Manager
Κατερίνα Καρβουνάρη, Marketing Assistant
Η Λέττυ Βαρέλλα, General Manager της MAM HELLAS,
παρουσιάζει το βραβευμένο προϊόν της MAM

ΕΠΑΝΑΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ προϊόντος
ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
Daflon / καμπανια επαναλανσαρισματοσ
Phocus & Servier Hellas

Το Daflon 500mg είναι ένα φλεβοτονικό προϊόν που ενδείκνυται για την
ανακούφιση των συμπτωμάτων α) της χρόνιας φλεβικής νόσου (ΧΦΝ) και
β) της αιμορροϊδικής κρίσης.
Στόχος του επαναλανσαρίσματος ήταν η ενιαία επικοινωνία των δύο
ενδείξεων, μία πρόκληση που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς. Η καμπάνια
με τίτλο: «Για να μην σας έχει ο πόνος σήκω-σήκω, κάτσε-κάτσε», που
σχεδίασε η εταιρεία Phocus επικοινωνεί με ευρηματικό και χιουμοριστικό
τρόπο τη δράση του Daflon και στις δύο ενδείξεις.
Το τηλεοπτικό σποτ παρουσιάζει ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητα
ενός ζευγαριού: η σύζυγος, αισθανόμενη τα πόδια της «βαριά» και κουρασμένα, δεν αντέχει την ορθοστασία, ενώ ο σύζυγος δεν μπορεί να καθίσει
αναπαυτικά, λόγω των αιμορροΐδων και αναγκάζεται να σηκώνεται όρθιος.
Η καμπάνια βραβεύτηκε, γιατί η χιουμοριστική προσέγγιση στο concept
και η παρουσίαση του «ζευγαριού στον πόνο» σε όλο το φάσμα της
επικοινωνίας, συνέβαλε στο να «σπάσει» το ταμπού των αιμορροϊδων,
και να ξεπεραστεί το πρόβλημα της «εποχικότητας» της ΧΦΝ.
Η καμπάνια περιλαμβάνει τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, έντυπες καταχωρήσεις, σελίδα Facebook, digital ad campaign και display campaign,
έμμεση δημοσιότητα, in-store προωθητικό υλικό στα φαρμακεία κ.ά.
Συντελεστές:
Ανδρέας Μπόνης, Managing Director PHOCUS
Κατερίνα Λιάτσου, Account Manager PHOCUS
Ποτίτσα Κωστάκου, OTC Project Manager Servier Hellas

Η Ποτίτσα Κωστάκου, OTC Project Manager της Servier Hellas
και ο Ανδρέας Μπόνης, Ιδρυτής της Phocus,
επιδεικνύουν το βραβείο για το Daflon
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ΕΠΑΝΑΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ προϊόντος
ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
Donarot / οροσημο στην αντιμετωπιση τησ οστεοαρθριτιδασ
FARAN S.A.

Το Donarot 1500mg, η θεραπεία ορόσημο της οστεοαρθρίτιδας, είναι
το μόνο προϊόν της αγοράς με θειϊκή κρυσταλλική γλυκοζαμίνη, η οποία
έχει υπερδιπλάσια βιοδιαθεσιμότητα, χάρη στην ειδική επεξεργασία
με μικροκρυστάλλους που προσδίδουν μεγαλύτερη σταθερότητα και
αποτελεσματικότητα.
Το επαναλανσάρισμα του προϊόντος πραγματοποιήθηκε για να εδραιωθεί
περαιτέρω στην ελληνική αγορά των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., να απαντήσει στον
ανταγωνισμό των διατροφικών συμπληρωμάτων και να επανατοποθετηθεί
στη συνείδηση επαγγελματιών υγείας και ασθενών.
Η εταιρεία Faran χάραξε μια νέα και ευέλικτη καμπάνια, το ύψος της
οποίας ανήλθε στις 25.000€ για προωθητικό, πληροφοριακό υλικό και
διαφημιστικές καταχωρήσεις και ένα συνολικό κόστος δράσεων και
συμμετοχών στις 20.000€.
Με νέα επικοινωνιακή ατζέντα, μεγαλύτερη ευελιξία στην τακτική ενημέρωσης και καλύτερη διεισδυτικότητα, το comeback του Donarot πάντρεψε με επιτυχία τις διαχρονικές ωφέλειες του προϊόντος και το φαρμακολογικό του προφίλ με τις νέες τάσεις στην προώθηση φαρμάκου.
Με μερίδιο αγοράς που ξεπερνάει πλέον το 82% (στοιχεία IMS) το Donarot
1500mg αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένου ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.,
το οποίο ξεπέρασε κάθε προσδοκία και εμπόδιο, και έτσι κέρδισε
και τη σημαντική διάκριση στα Best in Pharmacy Awards 2018.
H Δήμητρα Πετρίτση, Group Product Manager της Faran,
παραλαμβάνει το βραβείο από τον Νίκο Κόλμαν,
πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών (ΠΕΦ)

Συντελεστές:
Θέμης Δημητριάδης, Division Director
Δήμητρα Πετρίτση, Group Product Manager

Καλλυντικά
Bio-Oil greece / monaδικη οπωσ το δερμα σου
Όμιλος Σαράντης

Το Bio-Oil είναι ένα κορυφαίο προϊόν που περιλαμβάνει πολύτιμες
βιταμίνες και το επαναστατικό έλαιο PurCellin Oil για επανόρθωση,
ανάπλαση και βαθιά ενυδάτωση του ερεθισμένου, αλλοιωμένου και ταλαιπωρημένου δέρματος (ουλές, ραγάδες, ανομοιόμορφος χρωματικός
τόνος δέρματος, σημάδια γήρανσης).
Το επαναλανσάρισμα ξεκίνησε με αφορμή τη νέα συσκευασία που
ανέδειξε την κλινική του εικόνα, διατηρώντας τη μοναδική του σύνθεση.
Βασίστηκε στην ενέργεια: «Μοναδική όπως το δέρμα σου», μια ενέργεια
που ταιριάζει στο ίδιο το προϊόν, καθώς δεν περιποιείται απλώς το δέρμα,
αλλά αναγνωρίζει τις μοναδικές, δερματικές ανάγκες κάθε γυναίκας. Οι
ουλές, οι ραγάδες, οι ρυτίδες, κάθε σημάδι που υπάρχει πάνω στο δέρμα
μας, αφηγείται τη ζωή και τις εμπειρίες μας. Κι όπως κάθε γυναίκα είναι
μοναδική, έτσι και το δέρμα της λέει μια διαφορετική, ξεχωριστή ιστορία
που είναι μόνο-δική του.
Το επαναλανσάρισμα διακρίθηκε γιατί έδωσε έμφαση στην ξεχωριστή
ταυτότητα του Bio-Oil: ένα φαρμακευτικό προϊόν που αποδεδειγμένα
μπορεί να φέρει αποτελέσματα και αυτό είναι έκδηλο σε όλες τις εκφάνσεις
της καμπάνιας.
Συντελεστές:
Η ομάδα του Bio-Oil επιδεικνύει το βραβείο της
για το επαναλανσάρισμα του Bio-Oil

Αθηνά Κουτουλογένη, Brand Manager, Όμιλος Σαράντης
Γιώργος Πασχαλίδης, Creative Director Socialab Adv.
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ΕΠΑΝΑΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ προϊόντος
Συμπληρώματα Διατροφής
CHEWY VITES® KIDS / bitamineσ - ζελεδακια αρκουδακια
VICAN SA

Η λήψη των βιταμινών από τα παιδιά γίνεται πλέον εύκολη υπόθεση για
τους γονείς, χάρη στις παιδικές βιταμίνες Chewy Vites® Kids.
Πρόκειται για μια σειρά παιδικών συμπληρωμάτων διατροφής, με κύριο
χαρακτηριστικό τη μορφή τους: ζουμερές βιταμίνες ζελεδάκια, σε σχήμα
αρκουδάκι και με υπέροχη γεύση.
Μια αποτελεσματική λύση για τα παιδιά, αφού είναι εύκολο στη μάσηση,
ευχάριστο και διασκεδαστικό στη λήψη του.
Η σειρά περιλαμβάνει 6 τύπους βιταμινών, ικανών να συμπληρώσουν
τη διατροφή των παιδιών, με σκοπό την καλή υγεία και ανάπτυξή τους.
Η εταιρεία Vican, θέλοντας να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερο
καταναλωτικό κοινό και να παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη και φιλική
επιλογή για τους γονείς, προχώρησε σε νέα προηγμένη σύνθεση των
βιταμινών χωρίς την προσθήκη ζάχαρης. Ως εκ τούτου, επαναλάνσαρε
τη σειρά Chewy Vites® Kids, σχεδιάζοντας νέα ανθεκτική και λειτουργική
συσκευασία για κάθε τύπο βιταμίνης, κατακτώντας επάξια μια θέση στις
προτιμήσεις των γονέων αλλά και των φαρμακοποιών.
Συντελεστές:
Αντώνης Ν. Αναγνωστάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Mαρίκα Ν. Αναγνωστάκη, Διευθύντρια Marketing & Ιατρικής Ενημέρωσης
Θωμαή Ζαμπουνίδου, Marketing Assistant
Κυριάκος Κουτσογιαννόπουλος, Graphic Designer
Ο Αντώνης Αναγνωστάκης, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Vican,
παραλαμβάνει το βραβείο από τον Νίκο Κόλμαν, πρόεδρο της ΠΕΦ

Ιατροτεχνολογικά & Διαγνωστικά Προϊόντα
SMECTIDRAL
ADELCO - ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΕ

Το Smectidral αποτελεί την πιο φυσική και ολοκληρωμένη πρόταση για
τους ασθενείς με οξεία ή χρόνια διάρροια και για τα επώδυνα συμπτώματα
που σχετίζονται με τις γαστρεντερικές διαταραχές, καθώς είναι το μοναδικό σκεύασμα στην αγορά που συνδυάζει την αντιδιαρροϊκή δράση
του διοσμεκτίτη (ένα είδος φυσικού αργίλου) με τους αναγκαίους και
κατάλληλους ηλεκτρολύτες.
Το Smectidral μειώνει τα επεισόδια της διάρροιας και τη συχνότητά τους,
προωθώντας την αποτοξίνωση του γαστρεντερικού περιβάλλοντος, ενώ
προλαμβάνει την αφυδάτωση.
Χορηγείται σε ενήλικες, σε παιδιά και σε βρέφη και διατίθεται σε φακελίσκους μίας χρήσης σε σκόνη για την παρασκευή πόσιμου εναιωρήματος, το οποίο έχει ευχάριστη γεύση κρέμας με άρωμα βανίλιας.
Ο στόχος του επαναλανσαρίσματος του Smectidral είναι να αναδείξει
το φυσικό τρόπο δράσης του διοσμεκτίτη μαζί με τους απαραίτητους
ηλεκτρολύτες, καθώς στη μεγάλη γκάμα των ασθενών που απευθύνθηκε,
αποδείχθηκε ως η πιο ανακουφιστική λύση για τα προβλήματα της
διάρροιας, μειώνοντας την ανασφάλεια και βελτιώνοντας τις καθημερινές
συνήθειες των καταναλωτών.
Συντελεστές:
Mάχη Κακκαβά, Managing Director
Ο διευθυντής πωλήσεων της Adelco, Γιώργος Βιδάλης,
παρουσιάζει το βραβευμένο προϊόν Smectidral
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ΕΠΑΝΑΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ προϊόντος
Προϊόντα Υγείας
VENOLEN
ADELCO - ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΕ

Η ελληνική βιομηχανία Adelco επαναλανσάρει το συνδυασμό των
Venolen plus και Venolen idrogel για τα φλεβικά προβλήματα, με στόχο
να επιδείξει τον ιδιαίτερο τρόπο δράσης τους, που είναι βασισμένος στο
μοναδικό συνδυασμό και τη συνέργεια των ενεργών συστατικών που
περιέχουν.
Το Venolen plus αποτελεί το μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής που
συνδυάζει φλαβονοειδή (διοσμίνη, τροξερουτίνη) σε μεγάλη δοσολογία,
με ξηρό εκχύλισμα ιπποκαστανέας και βιταμίνη C.
Το Venolen idrogel αποτελεί το μοναδικό δερμοκαλλυντικό προϊόν που
συνδυάζει τα ενεργά συστατικά εσκίνη (από εκχύλισμα ιπποκαστανέας),
την τροξερουτίνη και τις γλυκοζαμινογλυκάνες, βοηθώντας σε προβλήματα
που αφορούν την κακή κυκλοφορία του αίματος στα πόδια. Παράλληλα,
δυναμώνει τα τοιχώματα των αγγείων και ανακουφίζει από τα συμπτώματα
μυρμηγκιάσματος, πόνου και βάρους στα πόδια. Η μορφή του σκευάσματος
(υδρογέλη) επιτρέπει στον ασθενή να έχει πολύ καλύτερα και πιο άμεσα
αποτελέσματα με μικρότερη ποσότητα προϊόντος και με τον απλούστερο
τρόπο χρήσης.
Το Venolen plus & το Venolen idrogel αποτελούν την καλύτερη
λύση για τα φλεβικά προβλήματα και για τα κουρασμένα πόδια.
Ο πρόεδρος της Adelco, Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, παραλαμβάνει
το βραβείο για το Venolen από τον πρόεδρο της ΠΕΦ, Νίκο Κόλμαν

Συντελεστές:
Mάχη Κακκαβά, Managing Director

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
με μεγάλο προϋπολογισμό
Bio-Oil greece / monaδικη οπωσ το δερμα σου
Όμιλος Σαράντης

Χρυσή αναδείχθηκε η μεγάλη καμπάνια για το ειδικό έλαιο περιποίησης
και ανάπλασης δέρματος Bio-Oil, το οποίο άλλαξε συσκευασία, αλλά
διατήρησε την αποτελεσματική του σύνθεση.
Η καμπάνια στηρίχθηκε στην ενέργεια «Μοναδική όπως το δέρμα σου»
και η επικοινωνία εστίασε σε Facebook και Instagram, ενώ δημιουργήθηκαν ραδιοφωνικά spots, video & εμφανίσεις στην τηλεόραση, στοχευμένα Google ads, καθώς και banners και advertorials.
Η ενέργεια ξεκίνησε με ένα συναισθηματικό video στο Facebook, που
καλούσε τους χρήστες να αλληλεπιδράσουν. Ακολούθησαν 4 ακόμα videos
με 4 γνωστές Ελληνίδες που αφηγούνταν τη δική τους προσωπική ιστορία
για το δέρμα τους, τα οποία αναρτήθηκαν και στα προσωπικά τους social
media.
Μέσα σε δυο μήνες, τα videos άγγιξαν τις 550.000 προβολές και τους
1.200.000 Έλληνες χρήστες, ενώ αυξήθηκε κατακόρυφα το ενδιαφέρον
των χρηστών για τις δύο βασικές χρήσεις του προϊόντος, την πρόληψη
εμφάνισης ραγάδων και τη βελτίωση της όψης των ουλών και των ραγάδων
που ήδη υπάρχουν.
Μέσα από τη στοχευμένη καμπάνια και την αλληλεπίδραση με το κοινό του,
αναδείχθηκε η αξία του ως φαρμακευτικό προϊόν και τονίστηκε η αξιοπιστία
του, καθώς ό,τι υπόσχεται το πραγματοποιεί.

Η ομάδα του Bio-Oil παραλαμβάνει από τον πρόεδρο της Adelco,
Ευάγγελο Κολοκοτρώνη, το gold βραβείο της
για την καμπάνια μεγάλου προϋπολογισμού.

Συντελεστές:
Αθηνά Κουτουλογένη, Brand Manager, Όμιλος Σαράντης
Τάσος Βελιάδης, Partner - Chief Strategist, Socialab Adv.
Δήμητρα Γουρδούπη, Digital Account Director, Socialab Adv.
Γιώργος Πασχαλίδης, Creative Director, Socialab Adv.
Θανάσης Χονδρονάσιος, Art Director, Socialab Adv.
Γιώργος Αναγνωστόπουλος, Serial Entrepreneur, Socialab Adv.
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Καμπάνια μάρκετινγκ προϊόντος
με μεγάλο προϋπολογισμό
apivita ΗΑΙR CARE /

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ
MARKETING ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ

ΑPIVITA Α.Ε.Β.Ε.

Η νέα σειρά περιποίησης μαλλιών Apivita Hair Care περιλαμβάνει
σαμπουάν, κρέμες, μάσκες και λάδια μαλλιών, καθώς και εξειδικευμένα
προϊόντα για κάθε ανάγκη του τριχωτού και των μαλλιών (ξηροδερμία,
τριχόπτωση, πιτυρίδα, ενυδάτωση κ.ά.) για πριν, κατά και μετά το λούσιμο.
Η καμπάνια που υποστήριξε το επαναλανσάρισμα της σειράς χωρίστηκε
σε 2 μεγάλα κύματα επικοινωνίας, ενεργοποιώντας όλα τα διαθέσιμα
εργαλεία μάρκετινγκ, offline & online, για να επιτευχθεί ένα integrated
πλάνο ενεργειών μάρκετινγκ.
Η καμπάνια βραβεύτηκε γιατί πέτυχε τους στόχους της για αύξηση του
μεριδίου αγοράς και των πωλήσεων για το 2017, ενώ καθιέρωσε την
ολιστική ρουτίνα περιποίησης για ολοκληρωμένη λύση στα προβλήματα
των μαλλιών και του τριχωτού (τα σαμπουάν παραμένουν No 1 στο
ελληνικό φαρμακείο με μερίδιο αγοράς 25%).
Συντελεστές:
Ομάδα της APIVITA

Η Ελεάννα Μπέλλου, Marketing Manager Greece της APIVITA,
παραλαμβάνει το SILVER βραβείο από τον Πρόεδρο
της Adelco, Ευάγγελο Κολοκοτρώνη

koρρεσ λευκη πευκη / Eπιδερμίδα χωρίς ηλικία
KORRES

Η νέα σειρά της ΚΟΡΡΕΣ Λευκή Πεύκη, με δράση στο ώριμο δέρμα,
απευθύνεται σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Για την επικοινωνία
της σειράς πραγματοποιήθηκε 360° πλάνο προβολής με προσέγγιση
αισιόδοξη και θετική και κύριο μήνυμα «Επιδερμίδα χωρίς ηλικία».
Το μήνυμα της καμπάνιας επικοινωνήθηκε σε όλα τα κοινά ενδιαφέροντος,
ξεκινώντας από την ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τη σειρά. Στη
συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια & εκπαιδεύσεις προς τις ομάδες
φαρμακείων, τους ανθρώπους που έρχονται σε άμεση επαφή με τον τελικό
καταναλωτή και οι οποίοι λειτουργούν ως σύμβουλοι υγείας. Παράλληλα,
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την ενημέρωση των ειδικών ομορφιάς.
Η επικοινωνία με την τελική καταναλώτρια περιλάμβανε όλα τα κύρια
touch points για αυτό το κοινό: προβολή στην τηλεόραση με τηλεοπτικό
σποτ αλλά και δημιουργικές προβολές σε ενημερωτικές και ψυχαγωγικές
εκπομπές, καταχωρήσεις και δημιουργική παρουσία σε περιοδικά μεγάλης
κυκλοφορίας. Έντονη και συνεπής υπήρξε και η προβολή στο σημείο
πώλησης με stand, βιτρίνες, δειγματισμούς και ενέργειες προβολής και
προώθησης.
Συντελεστές:
Ιωάννα Βαρβαρίγου, Marketing Director
Κατερίνα Νταλαμάγκα, Group Brand Manager
Βάγια Κανελλάκη, Assistant Brand Manager
Στο project συνεργάστηκαν:
The Backyard Lab / Job Advertising / Initiative Media

Η Κατερίνα Νταλαμάγκα, Group Brand Manager της ΚΟΡΡΕΣ,
παραλαμβάνει το Silver βραβείο από τον Πρόεδρο της Adelco,
Ευάγγελο Κολοκοτρώνη
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ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
με μεγάλο προϋπολογισμό
Osteoflex / Ώστε… Osteoflex
Pharma Center AE

Η σειρά Osteoflex εισήχθη για πρώτη φορά στην αγορά πριν από
15 χρόνια και έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στην κατηγορία της.
Έτυχε πλήρους αποδοχής από όλες τις ομάδες των ενδιαφερόμενων,
άνδρες και γυναίκες, πάσχοντες από οστεοαρθρίτιδες και μυοσκελετικά
προβλήματα, αθλούμενους και φυσικά καταπονούμενους και ιδιαίτερα
από όλους τους ηλικιωμένους, χωρίς καμία παρενέργεια και προβλήματα
από τη χρήση της. Αποτελεί ειδικό συμπλήρωμα για τα προβλήματα των
αρθρώσεων, καθώς περιέχει σε ιδανική αναλογία δραστικά συστατικά
όπως γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, μαγγάνιο, κουρκουμίνη, κολλαγόνο,
υαλουρονικό οξύ, μαζί με βιταμίνη C για καλύτερη απορρόφηση.
Η καμπάνια επικοινωνίας « Ώστε… Osteoflex» βασίστηκε κυρίως στο
αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται με τη χρήση του: ώστε κινείσαι
ελεύθερα, ώστε ανεβαίνεις τα σκαλιά, ώστε δεν ταλαιπωρείσαι, ώστε
χρησιμοποιείς και εσύ το Osteoflex – τους φύλακες των αρθρώσεων.
Τα «οχήματα» που χρησιμοποιήθηκαν για την επικοινωνία της σειράς
ήταν τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας, εφημερίδες και κλαδικά έντυπα, φυλλάδια καταναλωτών, βιτρίνες φαρμακείων, sell out στα σημεία πώλησης και συμμετοχές σε συνέδρια
και ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Ο Σπύρος Τερζόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Pharma Center,
με τον Πρόεδρο της Adelco, Ευάγγελο Κολοκοτρώνη,
ο οποίος απένειμε το βραβείο

Συντελεστές:
Κοραλία Αντωνοπούλου, Διεύθυνση Marketing
Φραντζέσκα Ρεμούνδου, Marketing Executive

REPEL / by UNI-PHARMA
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

Η σειρά Repel της Uni-pharma, για την προστασία από έντομα, αλλά και
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επαφής με αυτά, λανσαρίστηκε
στην ελληνική αγορά το 2013 και από την αρχή υποστηρίχθηκε με ένα
σοβαρό επικοινωνιακό πλάνο, χτίζοντας ένα δυνατό brand στη συνείδηση
του καταναλωτή.
Πρωταγωνιστές της καμπάνιας είναι το Repel spray και τα δύο προϊόντα της
σειράς Repel Αntilice.
Το πλεονέκτημα του Repel spray είναι ότι προσφέρει ισχυρή αλλά άοσμη
εντομοαπωθητική δράση. Παράλληλα, το υαλουρονικό νάτριο που περιέχει
ενυδατώνει και καταπραΰνει τυχόν ερεθισμούς.
H σειρά Repel Anti-lice αποτελείται από:

Ο Σταμάτης Λυγίζος, Regional Sales Manager της Uni-pharma,
παραλαμβάνει το βραβείο από τον Πρόεδρο της ΠΕΦ, Νίκο Κόλμαν

●

το Repel Αnti-lice Prevent, ενυδατική λοσιόν που προστατεύει τα
μαλλιά από τoν αποικισμό των ψειρών, χωρίς να διαταράσσει το μικροπεριβάλλον του τριχωτού της κεφαλής, χωρίς να ξηραίνει ή να λαδώνει
τα μαλλιά.

●

το Repel Αnti-lice Restore που αποτελείται από Lotion/Shampoo &
ειδικά σχεδιασμένο χτενάκι, που απαλλάσσει αποτελεσματικά το
τριχωτό της κεφαλής από τις ψείρες και τις κόνιδες.

Συντελεστές:
Σταμάτης Λυγίζος, Regional Sales Manager
Μυρτώ Ράπτη, Brand Manager
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ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
με μΙΚΡο προϋπολογισμό
SPORTGEL / ΨΥΧΡΗ ΓΕΛΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ
EUROMED A.E.

Η πλήρης επιβράβευση των κόπων και των προσπαθειών μιας μεγάλης
ομάδας ανθρώπων ήρθε με την απονομή του χρυσού βραβείου Best in
Pharmacy Awards 2018, για την πιο ολοκληρωμένη καμπάνια φαρμακείου
στο προϊόν Sportgel.
Ο εμπορικός διευθυντής Ελλάδος της Euromed SA, κ. Σοφοκλής Αντωνίου,
ευχαρίστησε όλους τους στενούς του συνεργάτες, το δίκτυο πωλήσεων,
το τμήμα marketing και προώθησης, καθώς και το τμήμα εξυπηρέτησης
τελικών καταναλωτών για την άοκνη προσπάθειά τους και την πίστη τους
στο όραμά του. Το όραμα αυτό είναι η καθιέρωση της Sportgel στο ελληνικό φαρμακείο ως το προϊόν με τη μεγαλύτερη συχνότητα επαναγοράς
από τον τελικό καταναλωτή – αποτέλεσμα της ικανοποίησης του χρήστη,
σε ποσοστά που ξεπερνούν το 90%.
Είναι ένα προϊόν που συνεχίζει κάθε χρόνο να σπάει όλα τα ρεκόρ
πωλήσεων, πληρώντας όλους τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες
προώθησης και ανάπτυξης φαρμακευτικού σκευάσματος.
Η Sportgel, ως προϊόν εκλογής για την ανακούφιση από τον πόνο, αποτελεί
τον απόλυτο σύμμαχο στη δύσκολη καθημερινότητα του σύγχρονου
εργαζομένου, καθώς και αχώριστο σύντροφο ανθρώπων μεγαλύτερης
ηλικίας. Η Sportgel είναι το καθημερινό εφόδιο για τον ερασιτέχνη και
επαγγελματία αθλούμενο, αφού τα αποτελέσματά της είναι ορατά
από τα πρώτα λεπτά της εφαρμογής της.
Συντελεστές:
Σοφοκλής Αντωνίου, Comercial Director
Δημήτρης Διακάκης, Managing Director

ANDERSON /

Ο Ευάγγελος Κολοκοτρώνης απονέμει gold βραβείο στον Εμπορικό
Διευθυντή Ελλάδος της Euromed, Σοφοκλή Αντωνίου

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΟΡΘΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΒΕΕ

Η καμπάνια των αθλητικών συμπληρωμάτων διατροφής Anderson της Ορθο
δυναμικής βραβεύτηκε στα Best in Pharmacy Awards 2018, αναδεικνύοντας
την καινοτομία αυτής της κατηγορίας προϊόντων στο χώρο του φαρμακείου.
Η Ορθοδυναμική και η Anderson συνεργάζονται στην ελληνική αγορά από
το 2010, για να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες των Ελλήνων καταναλωτών για
ευεξία και υψηλή ποιότητα αθλητικών συμπληρωμάτων διατροφής.
Η Anderson από το 1997 έχει ορίσει υψηλά πρότυπα στα συμπληρώματα
διατροφής για τον αθλητισμό και την ευεξία, με την επιστημονική έρευνα
στην ανάπτυξη και την ποιότητα να είναι τα βασικά ορόσημα στη δημιουργία
προϊόντων υψηλής απόδοσης και ασφάλειας. Κάθε μέρα, εκατομμύρια
αθλητές χρησιμοποιούν τα συμπληρώματα διατροφής Anderson για να
βελτιώσουν την αντοχή, τη δύναμη, τη μυϊκή μάζα και την ευεξία. Όλα τα
τμήματα παραγωγής είναι πιστοποιημένα με HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points), ένα εργαλείο για την ανάλυση των κινδύνων που
χαρακτηρίζουν τη διαδικασία παραγωγής.
Κύριο πρόσωπο της καμπάνιας των συμπληρωμάτων διατροφής Anderson
είναι η Άννα Φράγκου, η νούμερο 1 αθλήτρια cross-fit της Ελλάδας για το
2018 και το μήνυμα: «Don’t limit yourself! You can do more than you ever
thought».
Μεταξύ άλλων την καμπάνια συμπληρώνουν οι αθλητές/πρωταθλητές:
Γιάννης Κορφιάτης, Γιάννης Μπούκης, Λευτέρης Παρασκευάς,
Νίκολας Βολιώτης, Ανέστης Άρτεμης, Ιωάννης Μποτώνης.
Συντελεστές:
Όλγα Πάτση, Marketing & Sales Manager

Η Όλγα Πάτση, Marketing & Sales Manager της Ορθοδυναμικής,
παραλαμβάνει το βραβείο για τη σειρά προϊόντων Anderson
από τον Ευάγγελο Κολοκοτρώνη
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Καμπάνια μάρκετινγκ προϊόντος
στα κοινωνικά δίκτυα
Bio-Oil greece / monaδικη οπωσ το δερμα σου
Όμιλος Σαράντης

Μία μεγάλη καμπάνια με εστίαση στα κοινωνικά δίκτυα υποστήριξε το BioOil, το ειδικό έλαιο περιποίησης και ανάπλασης δέρματος που βοηθά στην
πρόληψη εμφάνισης ραγάδων και στη βελτίωση της όψης των ουλών και
των ραγάδων που ήδη υπάρχουν.
Η καμπάνια στηρίχθηκε στην ενέργεια «Μοναδική όπως το δέρμα σου»
και η επικοινωνία εστίασε σε Facebook και Instagram. Πρώτος στόχος
ήταν να γίνει γνωστή στο κοινό και να αναδειχθεί η νέα ανανεωμένη του
συσκευασία, δίνοντας έμφαση στην ξεχωριστή ταυτότητα του Bio-Oil.
Με ένα συγκινητικό, βαθιά συναισθηματικό video στη σελίδα του Bio-Oil στο
Facebook, οι χρήστες κινητοποιήθηκαν να αγαπήσουν και να φροντίσουν
το δέρμα τους, αλλά και να μοιραστούν τη δική τους ιστορία.
Ακολούθησαν 4 ακόμα videos με 4 γνωστές Ελληνίδες που μιλούσαν για τη
δική τους προσωπική ιστορία για το δέρμα τους και μία διαφορετική χρήση
του προϊόντος, τα οποία αναρτήθηκαν και στα προσωπικά τους social media.
Μέσα σε δύο μήνες, τα videos άγγιξαν τις 550.000 προβολές και τους
1.200.000 Έλληνες χρήστες, ενώ αυξήθηκε κατακόρυφα το ενδιαφέρον
των χρηστών για τις δύο βασικές χρήσεις του προϊόντος.

Η ομάδα του Bio-Oil με τον απονεμητή
του silver βραβείου της, Πάρι Μποσκόπουλο, Φαρμακοποιό,
Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (Ε.Φ.Ε.)

Συντελεστές:
Αθηνά Κουτουλογένη, Brand Manager, Όμιλος Σαράντης
Τάσος Βελιάδης, Partner - Chief Strategist
Δήμητρα Γουρδούπη, Digital Account Director
Γιώργος Πασχαλίδης, Creative Director
Γιώργος Αναγνωστόπουλος, Serial Entrepreneur

MAM ADVENT CALENDAR 2017
MAM Hellas

Το Χριστουγεννιάτικο Ημερολόγιο της ΜΑΜ είναι ένα ψηφιακό παιχνίδι/
εφαρμογή που παρουσιάστηκε για τρίτη φορά φέτος στη σελίδα της ΜΑΜ
Hellas στο Facebook. Στηρίζεται στο παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο
Ημερολόγιο πολλών ευρωπαϊκών χωρών, γνωστό ως Advent Calendar,
που μετρά τις μέρες από την 1η Δεκεμβρίου έως την παραμονή των
Χριστουγέννων.
Το Mam Advent Calendar κάθε μέρα, από 1-24 Δεκεμβρίου 2017, έκρυβε
ένα προϊόν ΜΑΜ, που το κέρδιζαν 5 τυχεροί που απαντούσαν σωστά στο
σχετικό με το κρυμμένο προϊόν quiz. Τα δώρα ήταν μπιμπερό, πιπίλες,
μασητικά παιχνίδια, ποτηράκια κ.ά., καθώς και ένα εορταστικό πακέτο με
προϊόντα ΜΑΜ αξίας 50€ για την τελευταία ημέρα.
Οι συμμετέχοντες έπαιρναν μέρος στις κληρώσεις δωρεάν και όσοι έπαιξαν
συνεχόμενα 6, 12 ή 18 φορές, μπήκαν αυτόματα σε επιπλέον κληρώσεις για
δώρα αξίας 20€, 30€ και 40€ αντίστοιχα.
Οι φετινές συμμετοχές ανήλθαν συνολικά σε 66.839, ξεπερνώντας κατά
πολύ τις 2 προηγούμενες χρονιές, γι’ αυτό και κέρδισε το βραβείο για
την καλύτερη καμπάνια στα κοινωνικά δίκτυα. Εντυπωσιακή ήταν και η
επαναληπτική συμμετοχή, προφανώς λόγω των επιπλέον κληρώσεων.
Η καμπάνια φέτος προωθήθηκε και μέσω του Instagram.

Η Λέττυ Βαρέλλα, General Manager της MAM HELLAS
παραλαμβάνει το βραβείο της από τον Πάρι Μποσκόπουλο

Συντελεστές:
Λέττυ Βαρέλλα, General Manager
Bάλια Ξανθοπούλου, Social Media
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ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ & ΚΙΝΗΤΑ
ΑPIVITA SUNCARE /

digital & mobile καμπανια
για το επαναλανσαρισμα

ΑPIVITA Α.Ε.Β.Ε.

Η σειρά αντηλιακών Apivita Suncare καλύπτει την ανάγκη προστασίας
της επιδερμίδας από τον ήλιο όλο το χρόνο, με εξειδικευμένα προϊόντα
ιδανικά για κάθε ανάγκη και τύπο δέρματος.
H καμπάνια της σειράς Apivita Suncare βραβεύτηκε γιατί κατάφερε
να εδραιώσει στο μυαλό του αγοραστικού κοινού πως τα νέα αντηλιακά
της εταιρείας δεν αποτελούν απλώς μια νέα προσθήκη στην αγορά των
αντηλιακών, αλλά συνδυάζουν:
● μια παγκόσμια καινοτομία
● υψηλή προστασία κάτω από τον ήλιο
● στοχευμένη δράση ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιδερμίδας
Βασικό όχημα της digital καμπάνιας Apivita Suncare ήταν το βίντεο, το
οποίο κάλυπτε και τους 3 στόχους της καμπάνιας.
Η καμπάνια σε ψηφιακά μέσα και κινητά είχε ως βασικό άξονα την ολιστική
προσέγγιση των τελικών πελατών (καταναλωτών), με μια επικοινωνία
που έτρεξε ταυτόχρονα σε όλα τα διαθέσιμα μέσα (Facebook, Youtube,
Premium Display στα μεγαλύτερα site, GDN & Google, Programmatic,
Web Tv). Στο μήνυμα της καμπάνιας εκτέθηκαν 3.964.326 άνθρωποι
(μοναδικοί χρήστες) με 44.740.591 συνολικές προβολές.
Συντελεστές:
Ομάδα της APIVITA
Η Μαρίνα Βασιλαρά, Global Brand Communication Director
της APIVITA, παραλαμβάνει το GOLD βραβείο από τον Πάρι
Μποσκόπουλο, Φαρμακοποιό, Μέλος Δ.Σ. Ε.Φ.Ε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑPIVITA ΗΑΙR CARE
ΑPIVITA Α.Ε.Β.Ε.

Η νέα σειρά περιποίησης μαλλιών Apivita Hair Care περιλαμβάνει
σαμπουάν, κρέμες, μάσκες και λάδια μαλλιών, καθώς και εξειδικευμένα
προϊόντα για κάθε ανάγκη του τριχωτού και των μαλλιών για πριν, κατά και
μετά το λούσιμο.
Η υποστήριξη της σειράς στους επαγγελματίες υγείας πραγματοποιήθηκε
από όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα (Marketing, Trade Marketing, Τμήμα
Πωλήσεων και Τμήμα Εκπαίδευσης), τα οποία συνεργάστηκαν ώστε να
δημιουργήσουν ένα ξεκάθαρο πλάνο ενεργοποίησης στο κανάλι του
φαρμακείου.
Οι στρατηγικοί άξονες προσέγγισης ήταν η διαφημιστική καμπάνια
(τηλεόραση, digital, πολλαπλές παρουσίες σε όλα τα κορυφαία κλαδικά
έντυπα, όπως ο «Φαρμακευτικός Κόσμος», ενημερωτικά δελτία κ.α.),
η ενεργοποίηση στο φυσικό σημείο/φαρμακείο (σηματοποίηση στο
φαρμακείο, βιτρίνες, stand, σήμανση ραφιού, οθόνες, mini προϊόντα,
εκπαίδευση φαρμακοποιών και αισθητικών) και η ενεργοποίηση στο
ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Commerce/ e-shops).
Η Apivita ακολουθώντας το παραπάνω ολιστικό πλάνο, απέσπασε
το χρυσό βραβείο για την καμπάνια Hair Care, καθώς κατάφερε να
ισχυροποιήσει τη θέση της ως No 1 εταιρεία στη συγκεκριμένη κατηγορία
στο κανάλι του φαρμακείου, απευθυνόμενη στον τελικό πελάτη και
καλύπτοντας όλο το διαθέσιμο φάσμα καναλιών επικοινωνίας.
Συντελεστές:
Ομάδα της APIVITA

Ο Δημήτρης Μάμμας, Trade Marketing Manager της Apivita,
παραλαμβάνει το βραβείο από τον Πάρι Μποσκόπουλο,
Φαρμακοποιό, Μέλος Δ.Σ. Ε.Φ.Ε.
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Τηλεοπτική διαφήμιση προϊόντος

koρρεσ λευκη πευκη / Eπιδερμίδα χωρίς ηλικία
KORRES

Η σειρά Λευκή Πεύκη της ΚΟΡΡΕΣ με στοχευμένη δράση στις ιδιαίτερες
ανάγκες του δέρματος μετά την εμμηνόπαυση, υποστηρίχθηκε σημαντικά
με μια ολοκληρωμένη καμπάνια επικοινωνίας & προβολής σε όλα τα μέσα.
Βασικό όχημα της καμπάνιας αποτέλεσε η τηλεοπτική διαφήμιση της
σειράς, η οποία επικοινώνησε αποτελεσματικά τα κύρια οφέλη του
προϊόντος με τρόπο που ενδιέφερε το κοινό - στόχο. Σημαντικό ρόλο
στο τελικό αποτέλεσμα της διαφήμισης είχε η προβολή ενός θετικού
και αισιόδοξου προτύπου γυναίκας. Επιλέχθηκε μία γυναίκα με φυσική
ομορφιά και αυτοπεποίθηση που νιώθει καλά με τον εαυτό της και το
εκπέμπει.
Το σποτ εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή, η οποία του απένειμε το
χρυσό βραβείο, γιατί αναδεικνύει την επιστημονικότητα της κρέμας και
τη στοχευμένη δράση της στο ώριμο δέρμα αλλά και γιατί εστιάζει στη
φυσική ομορφιά της γυναίκας που παραμένει όμορφη ακόμα και μετά
την εμμηνόπαυση, παρά τις ορμονολογικές διαταραχές που έχει υποστεί
το δέρμα της. Λέξεις όπως «παγκόσμια καινοτομία», «φυσικά πεπτίδια»,
«ισχυρή φόρμουλα» συμβάλλουν σε αυτό το σκοπό.

Η Κατερίνα Νταλαμάγκα, Group Brand Manager της ΚΟΡΡΕΣ,
παραλαμβάνει το gold βραβείο από τον Θεόδωρο Κωλέττη,
Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)

Συντελεστές:
Ιωάννα Βαρβαρίγου, Marketing Director / Κατερίνα Νταλαμάγκα,
Group Brand Manager / Βάγια Κανελλάκη, Assistant Brand Manager
Στο project συνεργάστηκαν:
Job Advertising / Feel Me Productions / Initiative Media

ΑPIVITA ΗΑΙR CARE / για επαναλανσαρισμα
ΑPIVITA Α.Ε.Β.Ε.

«Αργυρή» αναδείχθηκε η τηλεοπτική διαφήμιση των προϊόντων για την
τριχόπτωση της σειράς Αpivita Ηair Care, καθώς προσέλκυσε το
90% του κοινού-στόχου (γυναίκες και άνδρες 25-54 ετών), φτάνοντας
τους 2.102.554 τηλεθεατές (για τουλάχιστον 1 φορά).
Η Αpivita, κατά την περίοδο που ήταν η καμπάνια στον αέρα, αύξησε
σημαντικά τις πωλήσεις της κυρίως στα πιο εξειδικευμένα προϊόντα της
σειράς (λοσιόν, κάψουλες, οροί), ενώ ενίσχυσε την εικόνα της ως Hair
Care expert στην τριχόπτωση.
Τα προϊόντα της σειράς Αpivita Ηair Care για την τριχόπτωση προ
σφέρουν μια ολοκληρωμένη σειρά θεραπείας, εμπλουτισμένη με νέα
προϊόντα για εντατική ενδυνάμωση, τόνωση και αναζωογόνηση. Φυσικά,
αποτελεσματικά και ολιστικά, τα προϊόντα Pre Shampoo, Shampoo και
After Shampoo καθυστερούν την τριχόπτωση, διεγείρουν την ανάπτυξη
νέων τριχών και παράλληλα προστατεύουν το τριχωτό της κεφαλής.
To επιτυγχάνουν χάρη στο πατενταρισμένο σύμπλοκο Hippophae Tonic
Complex, μια υπερτροφή για τα μαλλιά, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στον κύκλο ζωής της τρίχας.
Συντελεστές:
Ομάδα της APIVITA
Η Μαριλένα Νίκου, Global Marketing Senior Manager, Hair & Body
της APIVITA, παραλαμβάνει το silver βραβείο
από τον Θεόδωρο Κωλέττη, Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)
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Τηλεοπτική διαφήμιση προϊόντος

Lanes PropolCare / Βήχα; Είχα!
Όμιλος Σαράντης

Η Lanes, γνωστή για τα προϊόντα που απευθύνονται στην πρόληψη του
κρυολογήματος, επιχείρησε άνοιγμα και στην κατηγορία της αντιμετώπισης
του κρυολογήματος, εισάγοντας νέα προϊοντική σειρά με κύριο προϊόν το
Lanes PropolCare, ένα φυσικό σιρόπι για το βήχα.
Η Socialab, συνεχίζοντας τη δημιουργική κατεύθυνση που είχε δώσει
στο brand Lanes τα τελευταία χρόνια, δημιούργησε μια τηλεοπτική επικοινωνία που ξεχωρίζει στην κατηγορία και μετέτρεψε ένα προϊόν αντιμετώπισης κρυολογήματος σε ένα προϊόν που μπορούσαν οι χρήστες να
αναπτύξουν engagement μαζί του, χάριν στην ευχάριστη προσέγγισή του
και γι’ αυτό διακρίθηκε και στα Best in Pharmacy Awards 2018.
Μία νύφη, ένας γαμπρός, οι καλεσμένοι, ο κουμπάρος, ο παπάς. Ένας
γάμος που βαίνει καλώς, μέχρι που ο ιερέας θέτει μια ερώτηση, η οποία
τυχαία ακολουθείται από τον βήχα του κουμπάρου. Ένας βήχας, ο οποίος
εκείνη τη στιγμή –όπως όλοι καταλαβαίνουμε– είναι παρεξηγήσιμος.
Μοντέρνα ματιά, αρκετά «λαϊκή», ώστε να πιάνει όλα μας τα κοινά αλλά και
αρκετά «μοντέρνα».
Πέρα από το κεντρικό μήνυμα «ο Βήχας μπορεί να σου κοστίσει ακριβά,
η αντιμετώπισή του όμως όχι», που απέδιδε το price benefit, η διαφήμιση
κλείνει με ένα slogan που εύκολα «έγραψε» στον καταναλωτή: «Βήχα;
Είχα!».
Συντελεστές:
Μαριέττα Τσακάλου, Brand Manager Όμιλος Σαράντης
Μαρία Φωτοπούλου, Assistant Brand Manager Όμιλος Σαράντης
Τάσος Βελιάδης, Partner - Chief Strategist Socialab
Μαρία Κωνσταντινίδου, Account Director Socialab
Γιώργος Πασχαλίδης, Creative Director Socialab

Η ομάδα της Lanes με τον απονεμητή του βραβείου
της Θεόδωρο Κωλέττη, Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας
Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)

Pulvo / Επειδή αναποδιές... συμβαίνουν παντού
Informal Adv & Mylan

Το Pulvo ενδείκνυται για τοπική θεραπεία σε οποιαδήποτε τραυματική
κατάσταση, ιδιαίτερα όμως σε έλκη των άκρων.
Στόχος της επικοινωνίας ήταν να φέρει το Pulvo πιο κοντά στον ασθενή,
δείχνοντας την εφαρμογή και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει σε
καθημερινά μικροατυχήματα που προκαλούν τραύματα ή εγκαύματα,
αντιμετωπίζοντας τις μολύνσεις και ενισχύοντας την επουλωτική διαδικασία.
Επιπλέον ζητούμενο ήταν να διευρυνθεί το κοινό - στόχος, κυρίως ηλικιακά.
Η καμπάνια βασίστηκε στο χιούμορ με τους πρωταγωνιστές της
τηλεποπτικής διαφήμισης να είναι δύο νέοι, καθημερινοί, συμπαθείς και…
γκαφατζήδες! Οι διάφορες καταστάσεις αποτυπώθηκαν με τη χρήση
2 διαφημιστικών spot, το ένα σε διακοπές και το άλλο σε κουζίνα, όπου
συμβαίνουν τα 2/3 των μικροατυχημάτων.
Όπως φαίνεται και από τις πωλήσεις του στα φαρμακεία (αύξηση 19%,
σύμφωνα με τα στοιχεία της IMS), η τηλεοπτική διαφήμιση του Pulvo
πέτυχε τους στόχους της να ενημερώσει το κοινό για τις πιθανές χρήσεις
του και το προϊόν απέκτησε ένα πιο καθημερινό - φιλικό προφίλ, γι’ αυτό
και τιμήθηκε με το βραβείο στα Best in Pharmacy Awards 2018.
Συντελεστές:
Χριστίνα Σπάρταλη, Concept & Design Consultancy
Κωνσταντίνος Νικηφοράκης, Strategic Marketing Consultant
Χριστίνα Κοτσόβολου, Project Coordinator

Η ομάδα της Informal και η κα Στέλλα Μαρκάκη, υπεύθυνη
προϊόντος Pulvo/Mylan, κατά την απονομή του βραβείου από
τον κ. Θεόδωρο Κωλέττη, Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)
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Καινοτόμο προϊόν
Συμπληρώματα Διατροφής
JUST SLEEP / για την καταπολεμηση τησ αΫπνιασ
PHARMA Q

Το justsleep® είναι το πρώτο και μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής, το
οποίο μειώνει το χρόνο αναμονής της έλευσης του ύπνου και χαρίζει έναν
ήρεμο και χαλαρωτικό ύπνο.
Το justsleep® βραβεύτηκε με Gold βραβείο στα Best in Pharmacy Awards
2018, λόγω της καινοτόμου σύνθεσής του, που επιτρέπει τη σταδιακή
απελευθέρωση των συστατικών του, υποστηρίζοντας την έναρξη του
ύπνου και το φυσιολογικό ρυθμό αφύπνισης. Κλινική μελέτη απέδειξε
ότι το προφίλ διάλυσης του δισκίου του justsleep® μιμείται καλύτερα τη
φυσική καμπύλη έκκρισης της μελατονίνης το βράδυ, σε σύγκριση με άλλα
παρόμοια σκευάσματα με μελατονίνη, και με τον τρόπο αυτό αυξάνονται τα
επίπεδά της με μεγαλύτερο ρυθμό.
Εκτός από το 1mg της μελατονίνης, το justsleep® είναι το μόνο που
περιέχει επίσης 200mg βαλεριάνα και 200mg λυκίσκου, που βοηθούν στη
διατήρηση ενός φυσιολογικού ύπνου χωρίς αφυπνίσεις.
Ως εκ τούτου, είναι η ιδανική λύση για όσους αναζητούν μια φυσική λύση
για να τους βοηθήσει να κοιμηθούν, να παραμείνουν κοιμισμένοι και να
πετύχουν έναν ξεκούραστο ύπνο. Επιπλέον, βοηθά στην αντιμετώπιση
της νευρικότητας, της έντασης και του άγχους. Ειναι χρήσιμο και για
ταξιδιώτες που έχουν υποστεί jet lag.
Είναι απόλυτα ασφαλές, δεν προκαλεί εθισμό & χανγκόβερ.
Η Χρυσούλα Χαλμπέ, Marketing Director της Pharma Q,
παραλαμβάνει το βραβείο από τον Βασίλη Σερέτη, Πρόεδρο
Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (Ε.Φ.Ε.Χ.)

Συντελεστές:
Πέτρος Κασσαρτζιάν, Διευθύνων Σύμβουλος
Χρυσούλα Χαλμπέ, Marketing & Communication Director

OLISTEL /

το 1ο Healthy Ageing συμπλήρωμα διατροφής
για τη νεα γενια ενηλικων

Power Health Hellas

Το Olistel αποτελεί ένα υγρό συμπλήρωμα διατροφής που εστιάζει
στην πλήρη θρέψη με τα απαραίτητα μικροθρεπτικά συστατικά και στην
αντιοξειδωτική προστασία των κυττάρων, δηλαδή στην προστασία από
την πρόωρη γήρανση.
Προσφέρει σε ιδανική αναλογία όλα τα θρεπτικά συστατικά που
χρειάζεται ένας δραστήριος ενεργός οργανισμός, σε συνδυασμό
με ένα βιοενεργό συμπύκνωμα πολυφαινολών από 22 διαφορετικά
φρούτα και λαχανικά.
Στόχος: να αποφευχθούν ή να καθυστερήσουν εκφυλιστικά φαινόμενα
στις λειτουργίες του οργανισμού. Το Olistel αποτελεί μία συνεργιστική
φόρμουλα που προσφέρει ολιστική φροντίδα σε καρδιά, αρθρώσεις,
όραση, μνήμη, ενέργεια, ανοσοποιητικό σύστημα… στη νέα γενιά
ενηλίκων.
Η καινοτομία, η ποιότητα και η ανάγκη που καλύπτει για μια καλύτερη
ποιότητα ζωής, αποτέλεσαν τα συστατικά της επιτυχίας του Olistel στα
Best in Pharmacy Awards 2018.
Τα κριτήρια, στα οποία βασίστηκε η αξιολόγηση του προϊόντος,
ανά
γονται στο χαρακτηρισμό του Olistel ως το 1ο Healthy Ageing
συμπλήρωμα διατροφής. Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εται
ρείας δημιούργησε ένα καινοτόμο προϊόν με στόχο να προσφέρει
καλύτερη ποιότητα ζωής σε ανθρώπους που θέλουν να έχουν
μια δραστήρια καθημερινότητα.
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Καινοτόμο προϊόν
Συμπληρώματα Διατροφής
ArmoLIPID /

το 1ο νutraceutical που συστηνεται
απο την ε.ε.α. στη δυσλιπιδαιμια

FARAN S.A.

Το Armolipid είναι συμπλήρωμα διατροφής για την αντιμετώπιση
των δυσλιπιδαιμιών, το πρώτο και μοναδικό Nutraceutical σκεύασμα
που προτείνεται, με την εμπορική του ονομασία, στις κατευθυντήριες
οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης. Το πρότειναν ως
τη θεραπευτική δυνατότητα που έχουν οι ασθενείς με δυσανεξία στις
στατίνες ή εκείνοι που δεν επιθυμούν να πάρουν αγωγή στατίνης.
Η καινοτομία του Armolipid έγκειται στο συνδυασμό των ενεργών
συστατικών του από πολυκοζανόλη, μαγιά κόκκινου ρυζιού, φολικό οξύ,
συνένζυμο Q10 και ασταξανθίνη. Η χορήγησή του με δίαιτα προσφέρει
μια αποτελεσματική εναλλακτική αγωγή στον έλεγχο της δυσλιπιδαιμίας,
χωρίς τις ανεπιθύμητες ενέργειες των στατινών. Αυτή είναι η βασική
καινοτομία που το καθιέρωσε στη συνείδηση των ασθενών: Έδωσε λύση
παρέχοντας μια νέα και ανώτερη ωφέλεια (χορηγείται ακόμα και σε παιδιά
από 8 ετών και σε ηλικιωμένους άνω των 75), δηλαδή αποτελεσματικότητα χωρίς απρόοπτα.
Το Armolipid βραβεύτηκε γιατί εντός του φαρμακείου αποτελεί την πλέον
καινοτόμο κατηγορία διατροφικού συμπληρώματος, ενώ καταξιώθηκε και
στις επιστημονικές εταιρείες που το αναγνώρισαν ως ένα νέο σύμμαχο
κατά της δυσλιπιδαιμίας.
Συντελεστές:
Θέμης Δημητριάδης, Division Director
Αθανάσιος Κορογιάννος, Medical Affairs Manager
Δήμητρα Πετρίτση, Group Product Manager

H Δήμητρα Πετρίτση, Group Product Manager της Faran,
παρουσιάζει το βραβευμένο προϊόν Armolipid

Προϊόντα Υγείας
EVA Mycosis
INTERMED - ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

Ήταν πριν από το 1996, όταν η σειρά Eva πρόσφερε για πρώτη φορά στην
ελληνική αγορά διαφοροποιημένες, έτοιμες προς χρήση κολπικές πλύσεις,
τα Eva Douche, για τις ιδιαίτερες ανάγκες της γυναίκας κάθε ηλικίας.
Σήμερα, 22 χρόνια μετά, η InterMed καινοτομεί και πάλι παρουσιάζοντας
στην αγορά κάτι πρωτοποριακό.
H σειρά Eva mycosis με βορικό οξύ και tea tree oil αποτελείται από τα
Εva Mycosis Ovules, Eva Mycosis Intimate Foaming Wash, Eva Mycosis
Intimate Wash, Eva Mycosis Intimate Spray.
Πρόκειται για πρωτοποριακά, καινοτόμα προϊόντα, ειδικά σχεδιασμένα
για τον έλεγχο των μυκητιασικών λοιμώξεων.
Ειδικότερα, το Eva Mycosis Ovules αναστέλλει τη δράση των μυκήτων
μέσα σε 48 ώρες και σε ποσοστό πάνω από 90%, ενώ παράλληλα
εξισορροπεί το κολπικό περιβάλλον. Είναι ιδανικό για μυκητιασικές
λοιμώξεις οποιασδήποτε αιτιολογίας.
Το Eva Mycosis Intimate Spray, το Eva Mycosis Intimate Foaming Wash
και το Eva Mycosis Intimate Wash μπορούν να συνδυαστούν παράλληλα με φαρμακευτικές αγωγές για την αντιμετώπιση μυκητιασικών
λοιμώξεων του γεννητικού συστήματος, ενώ συστήνονται επιπλέον
για δερματική χρήση και σε άλλα σημεία του σώματος.
Συντελεστές:
Μυρτώ Ράπτη, Brand Manager
Ο Γιάννης Μπαφέρος, Διευθυντής Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (Σ.Ε.Ι.Β), παραδίδει
το βραβείο στην Brand Manager της InterMed, Μυρτώ Ράπτη
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Καινοτόμο προϊόν
Προϊόντα Υγείας
την ολοκληρωμενη προστασια
PODIA footcare / για
των κατω ακρων

Podia FootCare

Τα βραβευμένα προϊόντα της Podia αποτελούν εξειδικευμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την ολοκληρωμένη προστασία και ανακούφιση
από την υπερβολική έκκριση ιδρώτα, το αίσθημα καύσου, τον κνησμό, την
έντονη κακοσμία, τους μύκητες & τα βακτήρια, ενώ καθίσταται μοναδικά
κατάλληλα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με
την πάθηση του ποδιού του αθλητή (Athlete’s Foot).
Podia Κακοσμία & Μύκητες - Spray διπλής προστασίας: Προσφέρει
προηγμένη προστασία από μύκητες & βακτήρια, καθώς και παρατεταμένη
αποσμητική δράση με αναζωογονητικό άρωμα. Το μείγμα πολυσακχαρίτη
(ραμνόζη, γλυκόζη, γλυκουρονικό οξύ) δρα με απολύτως φυσικό
τρόπο, σχηματίζοντας ένα περίβλημα στην επιφάνεια του δέρματος,
αποτρέποντας την προσκόλληση μικροοργανισμών.
Podia Ιδρώτας & Μύκητες - Πούδρα διπλής προστασίας: Πλούσιο σε
συστατικά φαρμακευτικής καθαρότητας που με μηχανικό τρόπο δράσης
απορροφούν την περιττή υγρασία και διατηρούν τα πόδια στεγνά,
αποτρέποντας την ανάπτυξη μικροοργανισμών.
Συντελεστές:
Χριστίνα Τάπα, Γενική Διευθύντρια
Ελένη Τσελονδρέ, Project manager
Εύη Οικονόμου, Brand Manager
Η Χριστίνα Τάπα, Διευθύντρια της Podia Foot Care, παραλαμβάνει
το βραβείο από από τον Γιάννη Μπαφέρο, Διευθυντή Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (Σ.Ε.Ι.Β)

Καλλυντικά
ΑPIVITA SUNCARE / καινοτομια στο επαναλανσαρισμα
ΑPIVITA Α.Ε.Β.Ε.

Η Apivita, πιστή στην αποστολή της εδώ και 39 χρόνια για την προσφορά
φυσικών, αποτελεσματικών και ολιστικών προϊόντων για την υγεία και
την ομορφιά, βραβεύτηκε για την καινοτομία της στη σειρά αντηλιακών
προϊόντων Apivita Suncare.
Μετά από 6 χρόνια ερευνών στο φυτοχημικό και βιοχημικό εργαστήριο και
συνεργασία με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ευρώπης, η Apivita
δημιούργησε μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων που περιέχουν το καινοτόμο συστατικό 3D-Pro-Algae, για επιπλέον προστασία (εκτός από τα
αντηλιακά φίλτρα) από την ηλικιακή ακτινοβολία και τη φωτογήρανση.
Το 3D-Pro-Algae είναι ένας συνδυασμός από: ● Πατενταρισμένο εκχύλισμα
πρόπολης που προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία, διατηρεί τη βιωσιμότητα και το μεταβολισμό των δερματικών κυττάρων (ινοβλαστών) και
προστατεύει τη σύνθεση κολλαγόνου και ελαστίνης κατά την έκθεση των
κυττάρων σε φωτο-οξειδωτικό στρες. ● Εκχύλισμα μικροφύκους Nannochloropsis Gaditana που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά παγκοσμίως από
την Apivita ως καλλυντικό συστατικό.
Εργαστηριακές μελέτες απέδειξαν ότι επιδρά στη γονιδιακή έκφραση
δερματικών ινοβλαστών υπό συνθήκες οξειδωτικού στρες, επιτυγχάνοντας
τη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος.
Συντελεστές:
Ομάδα της APIVITA

Η Γιώτα Δραγάνη, Chemist, MSc, Head of R&D της ΑPIVITA
παραλαμβάνει το GOLD βραβείο της από τον φαρμακοποιό & μέλος της
κριτικής επιτροπής των Best in Pharmacy Awards, Ηλία Κατσόγιαννη
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Καινοτόμο προϊόν
Καλλυντικά
NORTHERN COLLECTION
Natura Siberica

Η Natura Siberica είναι μια καινοτόμος εταιρεία καλλυντικών, που ιδρύθηκε
το 2008. Είναι η πρώτη εταιρεία που έχει αναπτύξει βιολογικά καλλυντικά
από άγρια βότανα, χόρτα και φυτά από τη Σιβηρία και την Άπω Ανατολή.
Η επιτυχία του Northern Soap για το βαθύ καθαρισμό του προσώπου ήταν
η έμπνευση για τη νέα σειρά καλλυντικών προϊόντων της Natura Siberica,
σχεδιασμένη για την πλήρη φροντίδα και το βαθύ καθαρισμό κάθε τύπου
δέρματος: της σειράς Northern Collection.
Η Northern Collection έχει δημιουργηθεί από κάρβουνο, εκχυλίσματα
φυτών της Σιβηρίας, έλαια και λευκή άργιλο. Τα βότανα έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως από τους ανθρώπους του Βορρά και μετατράπηκαν
σε ελιξίρια υγείας και ομορφιάς.
Η σειρά περιλαμβάνει το Northern Soap (σαπούνι με αντιοξειδωτικές
ιδιότητες για βαθύ καθαρισμό, για όλους τους τύπους δέρματος & για
όλες τις ηλικίες), το Λευκό Βούτυρο Καθαρισμού για κανονικές ή μικτές
επιδερμίδες, το Μαύρο Βούτυρο Καθαρισμού για ξηρές ή ευαίσθητες
επιδερμίδες, η Λευκή μάσκα καθαρισμού προσώπου για κανονικές ή
μικτές επιδερμίδες, η Μαύρη μάσκα καθαρισμού προσώπου για όλους
τους τύπους δέρματος και το Νερό καθαρισμού Micellar για όλους τους
τύπους δέρματος.
Συντελεστές:
Πέτρος Γερογλίδης, Υπεύθυνος Πωλήσεων
Ελένη Μπέτα, Social Manager

Η Ελένη Μπέτα, Social Manager και ο Πέτρος Γερογλίδης,
Υπεύθυνος Πωλήσεων της Natura Siberica, παραλαμβάνουν
το silver βραβείο από τον Ηλία Κατσόγιαννη

Sun Screen Color Velvet SPF 30
Frezyderm

Το Sun Screen Color Velvet SPF 30 είναι ένα νέο πρωτοποριακό,
έγχρωμο αντηλιακό προσώπου, με μοναδική καλλυντική συμπεριφορά
και άριστη εφαρμογή. Εξασφαλίζει υψηλή προστασία και ομοιόμορφο
χρωματικό τόνο, γιατί προσφέρει αποτελεσματική κάλυψη σε δυσχρωμίες, σημάδια και δερματικές ατέλειες, ενώ το χρώμα παραμένει σταθερό και αναλλοίωτο για πολλές ώρες.
Το προϊόν διακρίθηκε στα Best in Pharmacy Awards 2018 για την
καινοτομία του, η οποία έγκειται στην επαναστατική τεχνολογία Second
Skin Technology –κατοχυρωμένη πατέντα– με ειδικά αδρανή, διάφανα
σφαιροποιημένα σωματίδια φυσικής προέλευσης, τα οποία επιτρέπουν
τη φυσιολογική αναπνοή του δέρματος.
Είναι ένα άνυδρο προϊόν που απωθεί το νερό και εξασφαλίζει υψηλή
αγκίστρωση στο δέρμα για να παραμένει σταθερό στο νερό και
την εφίδρωση, και εξασφαλίζει καλύτερη ολίσθηση στο δέρμα για
ταχύτερο άπλωμα, δημιουργώντας ένα αόρατο φιλμ αποτελεσματικής
ηλιοπροστασίας.
Η πρωτοποριακή υφή του Sun Screen Color Velvet SPF 30 αφήνει μια
βελούδινη αίσθηση και ματ όψη που παραμένει για 6 ώρες, χωρίς
λιπαρότη-τα και γυαλάδα, ενώ ταυτόχρονα απαλύνει άμεσα την όψη
των ρυτίδων.
Συντελεστές:
Γιώτα Δεμουζέ, Marketing Director
Ιωάννα Γρηγορίου, Marketing Manager

Η Γιώτα Δεμουζέ, Marketing Director της Frezyderm,
παραλαμβάνει το silver βραβείο από τον Ηλία Κατσόγιαννη
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Καινοτόμο προϊόν
Καλλυντικά
υouth lab. Lip Balm
YOUTH LAB.

Το Youth Lab. Lip Balm είναι μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την
εντατική θρέψη, την άμεση ενυδάτωση και την ανακούφιση των
αφυδατωμένων και σκασμένων χειλιών.
Έχει αποτέλεσμα που διαρκεί, ενώ προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και τις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, δίχως να περιέχει
χημικά αντηλιακά φίλτρα. Επίσης, συμβάλλει στην οπτική αποκατάσταση των χειλιών, καθώς συνδυάζει την άμεση λείανση με τη βελτίωση
του χρώματος και του περιγράμματός τους, δίχως όμως να περιέχει
χρωστικές ή διαθλαστικούς παράγοντες.
Όλα τα προϊόντα της Youth Lab. στοχεύουν σε μια διαφορετική μεταβολική λειτουργία του δέρματος. Συγκεκριμένα, το Lip Balm ενισχύει
την παραγωγή κολλαγόνου, άρα και τη στήριξη της επιδερμίδας, ενισχύει
τη σύνθεση Ακουαπορίνης 3, με αποτέλεσμα την άμεση ενυδάτωση και
μειώνει (χάρη στην αντιφλεγμονώδη του δράση) την Ιντερλευκίνη-8,
υπεύθυνη για τη φλεγμονή στα σκασμένα χείλη.

Η Μαρία Κουνελάκη, Marketing Manager της YOUTH LAB.
παραλαμβάνει το βραβείο από τον Ηλία Κατσόγιαννη, φαρμακοποιό
& μέλος της κριτικής επιτροπής των Best in Pharmacy Awards.

Η επιτυχία της Youth Lab. συνίσταται κυρίως στο όραμα του ιδρυτή
και CEO της εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Καυκά και της ομάδας συνεργατών του που δίνει σάρκα και οστά στο όραμα αυτό. Η κουλτούρα της Youth Lab. καθιστά το brand ένα από τα πλέον πρωτοπόρα, καθώς είναι αποτέλεσμα σχολαστικού σχεδιασμού,
ανάπτυξης και εξέλιξης.
Συντελεστές:
Μαρία Κουνελάκη, Marketing Manager

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Συμπληρώματα Διατροφής
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΡΟΚΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης ιδρύθηκε
βάσει κρατικού νόμου και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την καλλιέργεια,
συλλογή, επεξεργασία και διάθεση του κρόκου Κοζάνης, του μοναδικού
πιστοποιημένου βιολογικού κρόκου παγκοσμίως, με δυνατότητα ευρείας
εμπορικής αξιοποίησης.
Η τυποποίηση του Κρόκου Κοζάνης ξεκίνησε το 1995. Έκτοτε, επιδιώκεται
συνεχής αναβάθμιση της τυποποίησης του προϊόντος για εγγυημένη
ποιότητα και ασφάλεια, με στόχο την ανάδειξη της προστιθέμενης
αξίας και της αποδεδειγμένης ποιοτικής υπεροχής του συγκεκριμένου
ελληνικού προϊόντος.
Ο Κρόκος Κοζάνης θεωρείται ο καλύτερος στον κόσμο. Είναι ένα απόλυτα
φυσικό προϊόν, χωρίς ενισχυτικά γεύσης, χρώματος και αρώματος.
Ισχυροποιεί την άμυνα του οργανισμού και συμβάλλει στην ευεξία και
καλή υγεία του, καθώς περιέχει ουσίες με ισχυρές αντιοξειδωτικές,
αντιφλεγμονώδεις, αντιθρομβωτικές και αγγειοδιασταλτικές δυνάμεις,
βελτιώνει τις εγκεφαλικές λειτουργίες και ιδιαίτερα τη μνήμη και έχει
αντιχοληστερινικές ιδιότητες.
Η νέα συσκευασία με 40 φακελάκια των 0,25γρ (10γρ) του Βιολογικού
Κρόκου Κοζάνης, ενός 100% ελληνικού προϊόντος από το σπόρο έως
την παραγωγή και διανομή, βραβεύτηκε για την καινοτομία της,
καθώς αποτελεί μια λειτουργική συσκευασία για την κάλυψη των
αναγκών του καταναλωτικού κοινού.
Ο Νίκος Πατσιούρας, Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού
Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, παραλαμβάνει το βραβείο του
από την Τεχνολόγο - Γραφίστα, Μαριάννα Τσέκου

Συντελεστές:
Νίκος Πατσιούρας, Πρόεδρος

40

TELIKO_BEST IN PHARMACY AWARDS.indd 40

12/10/2018 3:28:52 μμ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Καλλυντικά
FREZYDERM Oral Science
Frezyderm & Abc Design Communication

Η Frezyderm Oral Science είναι μια νέα σειρά προϊόντων οδοντιατρικής φροντίδας (οδοντόπαστες, στοματικά διαλύματα και προβιοτικά), που διαθέτει 8 υποκατηγορίες με εξειδικευμένα προϊόντα για
κάθε ανάγκη υγείας.
Για τις οδοντόπαστες επιλέχθηκε ένας πολύ χρηστικός περιέκτης που
στέκεται αυτόνομα σε όρθια θέση, διαθέτει ελεγχόμενη ροή για να
διατηρείται το στόμιο καθαρό και δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται όλο το προϊόν.
Η πρωτοπορία του περιέκτη αλλά και του περιεχομένου συμπληρώθηκε
και από την καινοτομία στην ετικέτα, που είναι εύκολα αναγνωρίσιμη και
διαφέρει από τον ανταγωνισμό. Σχεδιαστικά, η ετικέτα είναι εναρμονισμένη με το χρωματικό κώδικα της συσκευασίας (άσπρο-μαύρο) και
αναδεικνύει τις ευθείες γραμμές packaging των προϊόντων.
Η συσκευασία της Oral Science κέρδισε το χρυσό βραβείο, λόγω του
μοντέρνου, απλού και καθαρού design που αντανακλά την ποιότητα του
προϊόντος και συνδυάστηκε με μια πρωτοπόρα τεχνική εκτύπωσης που
χρησιμοποιεί πραγματικό glitter! Τα έντονα χρώματα, διαφορετικό για
κάθε κατηγορία, και η πολύ μεγάλη γραμματοσειρά κάνουν τα προϊόντα
να ξεχωρίζουν εύκολα μεταξύ τους αλλά και στο ράφι.
Την επιμέλεια της συσκευασίας είχε η Frezyderm και το σχεδιασμό
του Labeling επιμελήθηκε η ABC Design Communication.
Συντελεστές:
Ελίνα Κωνσταντοπούλου, Marketing Manager
Mάχη Κακκαβά, Managing Director ABC Design Comm.

Η Mάχη Κακκαβά, Managing Director ABC Design Comm. και η
Ελίνα Κωνσταντοπούλου, Marketing Manager της Frezyderm,
παραλαμβάνουν το βραβείο τους.

GARDEN
GARDEN

Μια τόσο πολύχρωμη συσκευασία θα μπορούσε να σταθεί μέσα στο
φαρμακείο; Αυτό ήταν το στοίχημα του νέου σχεδιασμού στα καλλυντικά
Garden και κερδήθηκε με τη βράβευση στα Best in Pharmacy Awards
2018, αλλά και με την αποδοχή αρχικά από τους φαρμακοποιούς και σε
δεύτερο στάδιο από τους χιλιάδες καταναλωτές που τα εμπιστεύτηκαν και
τα αγάπησαν.
Τα καλλυντικά Garden είναι συνώνυμο της υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, ωστόσο η ανάγκη εταιρικής ταυτότητας και σύγχρονης συσκευασίας, η οποία θα μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε ράφι φαρμακείου και
σε οποιαδήποτε χώρα, είναι πλέον επιβεβλημένη.
Οι συσκευασίες των καλλυντικών Garden εμπνέουν με τα μαγικά πολύχρωμα καλειδοσκόπια, τα οποία είναι μοναδικά για καθεμία από
αυτές και με την υπογραφή-σήμα της Garden, το αγαπημένο παγόνι, το
σύμβολο της μακροζωίας, του έρωτα, της περηφάνιας και ομορφιάς.
Στόχος του νέου σχεδιασμού είναι να δημιουργηθούν πολύχρωμοι κήποι
καλλυντικών στα αποστειρωμένα άσπρο-πράσινα φαρμακεία της Ελλάδας
και του εξωτερικού! Κάθε συσκευασία, δηλαδή, λειτουργεί σαν Δούρειος
Ίππος στο άνοιγμα νέων αγορών, ενώ ταυτόχρονα ξεχωρίζει στο νεσεσέρ
ή στο ντουλάπι καλλυντικών των καταναλωτών.
Συντελεστές:
Νίκος Καμίτσης, Commercial Director
Ιωάννα Λαμπροπούλου, Media & Communications
Coordinator

Ο Νίκος Καμίτσης, Commercial Director, στο βήμα, και
η Ιωάννα Λαμπροπούλου, Media & Communications Coordinator
της Garden, κατά την παραλαβή του βραβείου τους
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Καλλυντικά
Express Beauty HAIR MASKS
ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΑPIVITA Α.Ε.Β.Ε.
/ ΗΜΑΣΚΕΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ EXPRESS BEAUTY
Οι νέες μάσκες μαλλιών Express Beauty της Apivita αποτελούν μονα
δικές συνταγές ομορφιάς σε μονοδόσεις, με φρέσκα συστατικά που
χαρακτηρίζονται από πληρότητα και ποικιλία συστατικών της μεσογειακής
γης, για το δέρμα και τα μαλλιά.
Η συσκευασία που αναπτύχτηκε για αυτή τη σειρά βραβεύτηκε στα
Best in Pharmacy Awards 2018, καθώς προσέθεσε στο προϊόν αξία και
ανέδειξε τα πολλαπλά θετικά στοιχεία της.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το προϊόν συσκευάζεται σε φακελίδια για
μονοδόσεις των 20ml, δίνοντας τη δυνατότητα να εναλλάσσονται
τα δραστικά συστατικά και η ρουτίνα περιποίησης, ανάλογα με τον
τρόπο ζωής και τις συνήθειες ή ανάγκες του πελάτη. Επίσης, η χρήση
εύκαμπτων φακελιδίων προσδίδει έναν οικολογικό χαρακτήρα, λόγω του
χαμηλότερου βάρους και κατ’ επέκταση της μείωσης της επιβάρυνσης
του περιβάλλοντος.
Το design της συσκευασίας έγινε από την DKD Studio, στρατηγικό
συνεργάτη της Apivita, και αναδεικνύει ένα νεανικό και ανάλαφρο
χαρακτήρα, ακολουθώντας τον pop σχεδιασμό που έχει εισάγει η σειρά
Express Face Masks, η οποία το 2018 επαναλανσαρίστηκε διατηρώντας
την ξεχωριστή και επιτυχημένη αισθητική της.
Συντελεστές:
Oμάδα της APIVITA
Η Μαριλένα Νίκου, Global Marketing Senior Manager Hair & Body
της APIVITA, ευχαριστεί για το BRONZE βραβείο που παρέλαβε από
τη Μαριάννα Τσέκου, Τεχνολόγο Γραφίστα

ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
Vican Wise Land Spray / για το ανοσοποιητικο
VICAN SA

Το Vican Wise Land Spray για το ανοσοποιητικό, ξεχώρισε στα Best In
Pharmacy Awards 2018 για την πρωτότυπη συσκευασία του, που είναι
ίδια η φύση, και κατ’ επέκταση για το εσωτερικό φυλλάδιο της συσκευασίας αλλά και για το «moto» 2+7, σχεδιασμένο με παρόμοια φιλοσοφία
που παρουσιάζει τα 9 συστατικά βοτάνων της ελληνικής γης.
Το Vican Wise Land Spray είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με βιταμίνη
C, βασιλικό πολτό και ένα μοναδικό συνδυασμό 7 βοτάνων της ελληνικής
«σοφής» γης από οργανικές καλλιέργειες, με ευχάριστη γεύση μελιού.
Ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει το συγκεκριμένο συμπλήρωμα είναι η
ιδιαίτερη μορφή του. Το spray συμβάλλει στην καλύτερη απορρόφηση και
είναι ιδανικό κυρίως τους χειμερινούς μήνες που εξασθενεί η άμυνα του
οργανισμού. Επιπρόσθετα, είναι κατάλληλο για όσους έχουν δυσκολία
στην κατάποση κάψουλών.
Συντελεστές:
Αντώνης Ν. Αναγνωστάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Αντωνία Μιχαηλίδου, Marketing Assistant
Κυριάκος Κουτσογιαννόπουλος, Graphic Designer

Ο Αντώνης Αναγνωστάκης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Vican,
παρουσιάζει το βραβευμένο προϊόν «Wise land spray»
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Προϊόντα Υγείας
PODIA footcare PACKAGING
Podia FootCare

Η Podia, το μοναδικό ελληνικό brand που εστιάζει σε προϊόντα αποκλειστικά για τη φροντίδα των κάτω άκρων, συμβάλλει στη διαμόρφωση νέας
προσέγγισης των καταναλωτών στην κατηγορία Footcare, με αιχμή του
δόρατος την καλλιέργεια μιας πρωτοεμφανιζόμενης κουλτούρας στη
φροντίδα των κάτω άκρων, ως συστατικό στοιχείο του συνολικού ευ ζην.
Με εικαστική, φανερά τεχνική, προσέγγιση των συσκευασιών, η Podia
επιλέγει να επικοινωνήσει την πληροφόρηση για κάθε προϊόν με συντομία,
σαφήνεια και απόλυτη σχετικότητα. Προβάλλει ευδιάκριτα τη σήμανση
χρήσης κάθε προϊόντος και τον ιατροτεχνολογικό του χαρακτήρα, ενώ
επικοινωνεί αποτελεσματικά τον επιστημονικό χαρακτήρα του brand,
με συνοπτικούς και ταυτόχρονα περιεκτικούς ισχυρισμούς δράσης και
οφέλους χρήσης των προϊόντων.
Στο εσωτερικό κάθε συσκευασίας, εσωκλείει όλη τη στοιχειώδη πληροφορία σχετικά με το εκάστοτε πρόβλημα, την αντιμετώπισή του, τον
ασφαλέστερο τρόπο περιποίησης των ποδιών, καθώς και οδηγίες ορθής
χρήσης του προϊόντος.
Μέσω του χαρακτηριστικού χρωματικού συνδυασμού, λευκό – κόκκινο –
μαύρο, διαμορφώνει ξεχωριστή ταυτότητα μεταξύ των προϊόντων της κατηγορίας. Αντικατοπτρίζει τη ζωντάνια, αντιπροσωπεύει την καθαρότητα και
τη διαφάνεια, ενώ ταυτόχρονα υποδηλώνει την αξιοπιστία και συνδέει την
κομψότητα με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων.
Συντελεστές:
Χριστίνα Τάπα, Γενική Διευθύντρια
Ελένη Τσελονδρέ, Project manager
Εύη Οικονόμου, Brand Manager

Ο φαρμακοποιός και μέλος της κριτικής επιτροπής, Κωνσταντίνος
Περαντζάκης, παραδίδει το βραβείο στη Χριστίνα Τάπα,
Γενική Διευθύντρια της Podia Footcare

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΒΙΑΝ Α.Ε. / h omaδα που κερδιζει... παντα εξελισσεται...
ΒΙΑΝ Α.Ε.

H ΒΙΑΝ Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου Γιαννακόπουλου, διαχειρίζεται ένα
ευρύ portfolio προϊόντων, τα οποία αποτελούν best sellers στο χώρο του
φαρμακείου.
Η ομάδα πωλήσεων της ΒΙΑΝ Α.Ε. βραβεύτηκε ως κορυφαία, γιατί διαθέτει
προϊόντα με κορυφαία θέση και μερίδιο αγοράς σε πολλές και σημαντικές
κατηγορίες (συνταγογραφούμενα φάρμακα και μη, φαρμακευτικά και
παραφαρμακευτικά προϊόντα) και έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη πωλήσεων
τα τελευταία χρόνια (μέση ετήσια ανάπτυξη 21,8%, την περίοδο 2010-2017).
Η ΒΙΑΝ Α.Ε. χειρίζεται την προώθηση, το marketing και τη διανομή
πολλών προϊόντων, ενώ τα υποστηρίζει με ολοκληρωμένες ενέργειες
επικοινωνίας. Με ένα πολύ ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο απευθείας
συνεργασίας με φαρμακεία, με σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και
με άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, η ΒΙΑΝ Α.Ε. διακρίνεται για
τα υψηλά επαγγελματικά της πρότυπα, τη φερεγγυότητα και για τις γόνιμες
μακροχρόνιες συνεργασίες.
Το Τμήμα Business Unit Pharma & FMCG επισκέπτεται και εξυπηρετεί
7.300 φαρμακεία (73% κάλυψη το 2017) και ο συνολικός αριθμός των
ετήσιων επισκέψεων σε φαρμακεία ανέρχεται στις 34.490. Η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται διαπροσωπικά, ενώ η εξυπηρέτηση για το
85% των παραγγελιών ολοκληρώνεται εντός 2 εργάσιμων ημερών.
Συντελεστές:
Δημήτριος Μωραΐτης, Γενικός Διευθυντής ΒΙΑΝ Α.Ε.
Σοφία Σπίθα, Director Pharma & FMCG
Ανδρέας Κωνσταντάτος, Διευθυντής Πωλήσεων Pharma

Ο Δημήτριος Μωραΐτης, Γενικός Διευθυντής της ΒΙΑΝ Α.Ε.,
παραλαμβάνει το gold βραβείο για την ομάδα πωλήσεων της
εταιρείας από τον Κώστα Γερμανό, Αντιπρόεδρο Πανελλήνιου
Συλλόγου Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε.)
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ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ APIVITA
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΑPIVITA Α.Ε.Β.Ε.

Mεγάλη αναγνώριση για την επιτυχημένη στρατηγική και την επίτευξη
των στόχων της Apivita αποτελεί η βράβευση στην κορυφαία Ομάδα
Πωλήσεων της εταιρείας.
Στρατηγικός στόχος της Apivita είναι να έχει παρουσία στο 30% των
φαρμακείων στην Ελλάδα, επιμερίζοντας το ποσοστό αυτό κάλυψης
σε γεωγραφικές περιφέρειες, νομούς και δήμους. Έχοντας λοιπόν
απευθείας διανομή σε 3.200 φαρμακεία το 2017, έχει υπερκαλύψει τον
παραπάνω στρατηγικό της στόχο.
Η Ομάδα Πωλήσεων αποτελείται από 17 πωλητές, 3 επιθεωρητές και τον
Εμπορικό Διευθυντή. Κάθε πωλητής λειτουργεί ως manager της περιοχής
του, διαχειριζόμενος πόρους για τους πελάτες του και μέσα στο 2017
επισκέφθηκε τουλάχιστον 3 φορές όλο του το πελατολόγιο.
Την ίδια χρονιά, η Apivita αύξησε τον τζίρο της στο ελληνικό φαρμακείο κατά 12% σε σύγκριση με το 2016 και βάσει στοιχείων της
IMS, διατήρησε την 4η θέση της σε αξίες στο ελληνικό φαρμακείο, με
ένα μερίδιο αγοράς 7,5%. Στα στοιχεία της e-Retail Audit, η Apivita
διατήρησε τη 2η θέση της σε αξίες, αυξάνοντας το μερίδιό της σε 11%
από 10,2%, παρουσιάζοντας αύξηση στο sell out της κατά 29,8%
έναντι 20,2% της αγοράς.
Ο Νίκος Καρατζόλας, BU Pharmacy Commercial Director
της Apivita, παρουσιάζει τη δράση της βραβευμένης ομάδας
πωλήσεων, της οποίας προΐσταται

Συντελεστές:
Ομάδα της APIVITA

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ
KΟΡΡΕΣ Κόκκινο Σταφύλι / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
KORRES

Η σειρά Κόκκινο Σταφύλι προσφέρει απόλυτη προστασία από τον ήλιο και
τη γήρανση, χάρη στο συνδυασμό οργανικών και ορυκτών αντηλιακών
φίλτρων και σε φυσικών δραστικών συστατικών που προλαμβάνουν και
επανορθώνουν τα σημάδια φωτογήρανσης.
Η ομάδα εκπαίδευσης φαρμακείων της ΚΟΡΡΕΣ δημιούργησε εκπαιδευτικό video και έντυπο υλικό για χρήση στο φαρμακείο με «Μύθους &
Αλήθειες» για την αντηλιακή προστασία & την ορθή χρήση αντηλιακού,
προβάλλοντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα της σειράς.
Προσέφερε εκπαιδευτικά σεμινάρια αλλά και την ηλεκτρονική πλατφόρμα
http://partners.korres.com, μέσω της οποίας οι φαρμακοποιοί συμμετέχουν
σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και κερδίζουν πόντους για να λάβουν τη
σήμανση KORRES EXPERT στο φαρμακείο και προσωπική πιστοποίηση
συμμετοχής.
Διεξήχθησαν εξατομικευμένα τεστ φωτοδιάγνωσης στους φαρμακοποιούς/
βοηθούς, ώστε να διαπιστώσουν τις συνέπειες του ήλιου στην επιδερμίδα
τους και να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη χρήσης αντηλιακού.
Η βράβευση είναι το αποτέλεσμα της βιωματικής διαδικασίας και της
ολοκληρωμένης και έγκυρης ενημέρωσης που έλαβαν οι φαρμακοποιοί/
βοηθοί, μέσω των οποίων έγιναν πιο ένθερμοι σύμβουλοι υγείας για
την αντηλιακή προστασία στο φαρμακείο, ενώ απέκτησαν προσωπική
άποψη για το προϊόν.

H ομάδα Training της Korres παραλαμβάνει το gold βραβείο της
από τον Θεόδωρο Γιαρμενίτη, Πρόεδρο Πανελλήνιου Συνδέσμου
Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων (Π.Σ.Β.Α.Κ.)

Συντελεστές:
Κωνσταντίνα Χρυσομαλλίδου, Training Manager
Εύη Μουρουγκλού, Trainer
Δάφνη Φώτα, Trainer
Λίλα Ουσταμπασίδου, Trainer
Δήμητρα Βολιώτη, Trainer
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ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ
ΚΟΡΡΕΣ Αντιγήρανση / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
KORRES

Ένα πρωτοποριακό training διάδρασης παρέχει η ΚΟΡΡΕΣ στους
φαρμακοποιούς για την παρουσίαση των δύο καινοτόμων σειρών
αντιγήρανσης, Μαύρη Πεύκη & Καστανιά Αρκαδική.
Πέρα από την πλήρη προϊοντική παρουσίαση (σεμινάρια με video προβολές
& έντυπο υλικό) που προσφέρει η ομάδα εκπαίδευσης της ΚΟΡΡΕΣ, οι
φαρμακοποιοί αποκτούν πρόσβαση σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
–μέσω της πλατφόρμας http://partners.korres.com– και λαμβάνουν τη
σήμανση KORRES EXPERT στο φαρμακείο και προσωπική πιστοποίηση
συμμετοχής. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες δοκιμάζουν οι ίδιοι προϊόντα
αντιγήρανσης ΚΟΡΡΕΣ, για να τα αξιολογήσουν για την εφαρμογή και
την αποτελεσματικότητά τους. Τέλος, τους προσφέρεται επαγγελματική
φωτογράφιση με το αγαπημένο τους προϊόν και δημιουργείται glorifier για
τοποθέτηση στο φαρμακείο!
Η ΚΟΡΡΕΣ βραβεύτηκε, γιατί πετυχαίνει να εξελίσσει το φαρμακείο
σε κορυφαίο προορισμό αγοράς προϊόντων αντιγήρανσης, με τους
φαρμακοποιούς/βοηθούς να λαμβάνουν ολοκληρωμένη ενημέρωση, να
δοκιμάζουν οι ίδιοι τα προϊόντα και να γίνονται πρεσβευτές Αντιγήρανσης
ΚΟΡΡΕΣ στο φαρμακείο. To project πέτυχε να φέρει σημαντική αύξηση
πωλήσεων στα προϊόντα Αντιγήρανσης ΚΟΡΡΕΣ.
Συντελεστές:
Κωνσταντίνα Χρυσομαλλίδου, Training Manager
Εύη Μουρουγκλού, Trainer
Λίλα Ουσταμπασίδου, Trainer
Δήμητρα Βολιώτη, Trainer
Δάφνη Φώτα, Trainer

Vitamins Academy /

H Κωνσταντίνα Χρυσομαλλίδου, Training Manager της KORRES,
παρουσιάζει το -2o στην ίδια κατηγορίαβραβευμένο προϊόν «Κορρές Αντιγήρανση»

η 1η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Power Health Hellas

Η επένδυση στη γνώση και στο ελληνικό φαρμακείο, που εδώ και 34 χρόνια αποτελεί σύμμαχο της ελληνικής εταιρείας φυσικών προϊόντων υγείας
Power Health, βραβεύτηκε για τη δημιουργία της «Vitamins Academy»
την πρώτη Ακαδημία Βιταμινών στην Ελλάδα.
Τα κριτήρια αξιολόγησης εστίασαν στην εκπαιδευτική δράση της «Vitamins
Academy», μια καινοτομία από την Power Health, η οποία έχει διττό στόχο:
●

●

τ ην αξιόπιστη ενημέρωση των καταναλωτών που οδηγεί στη σωστή
επιλογή, αξιοποίηση και χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής και
τ ην «problem solving εκπαίδευση» των λειτουργών και επαγγελματιών
Υγείας σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας, τα συστατικά και τις
ιδιότητές τους, ώστε να γνωρίζουν όλο το φάσμα δράσης τους.

Η «Vitamins Academy» πραγματοποιεί συνέδρια με ομιλητές επιστήμονες
που ξεχωρίζουν στον τομέα τους. Η συνεχής κατάρτιση του προσωπικού,
καθώς και η εξατομικευμένη ενημέρωση στους καταναλωτές από
καταρτισμένους συμβούλους υγείας της εταιρείας σε συνεργαζόμενα φαρμακεία, περιλαμβάνονται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της
«Vitamins Academy».
Διαδραστικές εφαρμογές website και application, ανοιχτή γραμμή
επικοινωνίας με το επιστημονικό τμήμα για καταναλωτές και
συνεργάτες, συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό έργο της πρώτης
Ακα-δημίας Βιταμινών στην Ελλάδα, που δημιουργήθηκε με
σεβασμό για τους καταναλωτές και τους λειτουργούς της
Υγείας.
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ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ
Nicorette® / yπηρεσια διακοπησ καπνισματοσ
Johnson & Johnson Hellas Καταναλωτικά Προϊόντα

Η Johnson & Johnson (J&J) και το Nicorette®, με όραμα έναν κόσμο
χωρίς τσιγάρο, δημιούργησαν μια καινοτόμο Υπηρεσία Διακοπής
Καπνίσματος στο ελληνικό φαρμακείο. Η ευκαιρία της διακοπής
καπνίσματος για το ελληνικό φαρμακείο είναι μείζονος σημασίας,
αν σκεφτεί κανείς πως μεταφράζεται σε ανθρώπινες ζωές. Η υπη
ρεσία της J&J επενδύει στην κατάρτιση των φαρμακοποιών
–με τη χρήση ενός πρωτόκολλου επικοινωνίας από την εξειδικευμένη
ομάδα εκπαίδευσης της J&J– ώστε να μπορούν να προτείνουν εξα
τομικευμένο πρόγραμμα στους καπνιστές. Η Υπηρεσία έφτασε σε 135
πιστοποιημένα πλέον σημεία διακοπής καπνίσματος Nicorette® στην Ελλάδα
και χιλιάδες άνθρωποι έχουν ενημερωθεί για τα οφέλη της διακοπής.
Το brand Νicorette® παρουσίασε αύξηση μεριδίου κατά 3,1 ποσοστιαίες
μονάδες, ενώ ο φαρμακοποιός ενισχύει τη θέση του στην πρωτοβάθμια
περίθαλψη και ισχυροποιεί το δεσμό εμπιστοσύνης με τους ασθενείς του.
Τα κλειδί της επιτυχίας, που οδήγησε στην αναγνώριση από την αγορά και
στη βράβευση, είναι ότι δόθηκε η ευκαιρία στο φαρμακοποιό να παρέχει
μια υψηλού επιπέδου συμβουλευτική υπηρεσία στον καπνιστή, η οποία
βελτιώνεται συνεχώς, και ότι ενημερώθηκαν οι καπνιστές στοχευμένα
σε όλα τα μέσα με ολιστικό τρόπο.

Η Σοφία Καμούδη, Senior Brand Manager OTC
της Johnson & Johnson Hellas, παραλαμβάνει το βραβείο
από τον Θεόδωρο Γιαρμενίτη, Πρόεδρο του Π.Σ.Β.Α.Κ.

Συντελεστές:
Καμούδη Σοφία, Senior Brand Activation Manager
Μαριάννα Στεφάνου, Junior Brand Activation Manager
Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Area Sales Manager
Κώστας Μπούρας, Sales Representative
Χριστιάνα Κολοκυθά, Assistant Pharma Activation Manager
Φαίη Λαμπροπούλου, Pharmacy Trainer
Σταύρος Σταφυλίδης, Pharmacy Trainer

Hypertension & Diabetes Corner
KARABINIS MEDICAL SA

Η υπηρεσία Hypertension & Diabetes Corner (HD Corner) της Karabinis
Medical δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει το σημαντικό ρόλο του
φαρμα-κοποιού στη διαχείριση των καρδιαγγειακών ασθενών-πελατών.
Η υπηρεσία βασίζεται στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης
(ESH) και του Αμερικάνικου Οργανισμού για τον Διαβήτη (ADA) και
περιλαμβάνει το «Portal Υγείας» με έγκυρο επιστημονικό περιεχόμενο και
την online «Καταγραφή Μετρήσεων» των ασθενών.
Παράλληλα, οι φαρμακοποιοί εκπαιδεύονται από την Karabinis Medical,
ώστε μέσω της υπηρεσίας HD Corner να παρέχουν επιστημονικές συμβουλές
σχετικά με: ● τη σωστή και τακτική παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης/
αρτηριακής πίεσης και τον τρόπο διαχείρισης των επιπέδων εκτός εμβέλειας μετρήσεων ● τη σωστή λήψη φαρμακευτικής αγωγής ● τον ισορροπημένο τρόπο ζωής με οδηγίες για άσκηση & διατροφή.
Η υπηρεσία βραβεύτηκε στα Best in Pharmacy Awards 2018, καθώς
δίνει τη δυνατότητα στο φαρμακοποιό να έχει περισσότερες ευκαιρίες
για βέλτιστη θεραπεία του ασθενούς, να αναδείξει το φαρμακείο του
ως πρωτοβάθμιο παράγοντα υπηρεσιών υγείας και να ενδυναμώσει
το επιστημονικό του κύρος. Ακόμα αυξάνει την πιστότητα των πελατών
του που οδηγεί στην επανάληψη πωλήσεων και στην προσέλκυση νέων
πελατών.

Ο Θεόδωρος Γιαρμενίτης, Πρόεδρος του Π.Σ.Β.Α.Κ.
παραδίδει το βραβείο στην ομάδα της Karabinis Medical,
για το Hypertension & Diabetes Corner

Συντελεστές:
Απόστολος Καραμπίνης, Founder & Entrepreneur
Στέφανος Τσιτσιμπής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Βιβή Βουδούρη, Διευθύντρια Marketing
Γιώργος Μανθόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής
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ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
στον τομέα της Οικολογίας &
της προστασίας του περιβάλλοντος
ΑPIVITA / ena προτυπο «πράσινης» επιχειρηματικοτητασ
APIVITA α.ε.β.ε.

Οι άνθρωποι της Apivita δηλώνουν περήφανοι που η εταιρεία αναδεικνύεται ως η καλύτερη εταιρεία στον τομέα της οικολογίας και της
προστασίας του περιβάλλοντος, διάκριση που έχει λάβει και διεθνώς.
Η βράβευση είναι το αποτέλεσμα της «πράσινης» φιλοσοφίας της
Apivita που χαρακτηρίζει όλους τους τομείς της επιχειρηματικότητάς
της, τα προϊόντα, τις εγκαταστάσεις και τις δράσεις της.
Εμπνευσμένη από την κοινωνία της μέλισσας, τη βιοποικιλότητα της
ελληνικής χλωρίδας και την ολιστική φιλοσοφία του Ιπποκράτη, η Apivita
από το 1979 συνδυάζει μελισσοκομικά προϊόντα, φυτικά εκχυλίσματα και
αιθέρια έλαια βιολογικής καλλιέργειας και παράγει προϊόντα με έως 100%
φυσικά συστατικά.
Το εργοστάσιο της Apivita, στο Βιομηχανικό Πάρκο Μαρκοπούλου,
αποτελεί ένα υπόδειγμα πράσινης επιχειρηματικότητας (χαμηλό οικολογικό
αποτύπωμα, φωτοβολταϊκό σύστημα, βιολογικό καθαρισμό αποβλήτων,
φυτεμένες ταράτσες, βοτανικός κήπος).
Επιπλέον, στην Apivita η εκχύλιση των πρώτων υλών πραγματοποιείται με
τεχνική φιλική προς το περιβάλλον (Pressurized Liquid Extraction–PLE),
ενώ το 91% των υλικών συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.
Ακόμα πραγματοποιεί συνεργασίες και προγράμματα κοινωνικής υπευθυνότητας για την προστασία και την ανάδειξη της μοναδικής ελληνικής
βιοποικιλότητας και έχει δημιουργήσει θεματική αποξηραμένη συλλογή
(herbarium) με Ιπποκρατικά φυτά.
Συντελεστές:
Ομάδα της APIVITA

Η Αναστασία Παυλάκου, Corporate Affairs Manager της Apivita,
παραλαμβάνει το gold βραβείο από τον Αντώνη Αυγερινό,
Διδάκτορα Φαρμακευτικής, πρώην Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
ΑPIVITA / koiνωνικη υπευθυνοτητα apivita
APIVITA α.ε.β.ε.

Με απώτερο στόχο αλλά και οδηγό την αειφορία, η Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί για την Apivita ένα από τα έξι στρατηγικά
πεδία, ρητά καταγεγραμμένο στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης,
γεγονός που οδήγησε και σε αυτό το χρυσό βραβείο!
Η Κοινωνική Υπευθυνότητα στην Apivita έχει τρεις πυλώνες: Περιβάλλον-Άνθρωποι-Κοινωνία και κάθε δράση οφείλει να έχει θετικό
αντίκτυπο σε έναν ή περισσότερους από αυτούς.
Ενδεικτικά αναφέρονται: ● Οι «Παστίλιες για τον Πόνο του Άλλου»
στήριξαν το έργο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, με ποσό άνω των 550.000
ευρώ, κατατάσσοντας το project ως μία από τις σημαντικότερες ενέργειες
ΕΚΕ στην ιστορία των ελληνικών επιχειρήσεων. ● «Pindos Wild Herbs»:
Τα κέρδη από δύο νέα προϊόντα περιποίησης σώματος χρηματοδοτούν
εκπαιδευτικά προγράμματα οικολογικού αλφαβητισμού σε 25 σχολεία των
Νομών Ιωαννίνων και Γρεβενών. ● Apivita Running Bees: Εργαζόμενοι
της Apivita συμμετείχαν σε πάνω από 50 διαφορετικούς αγώνες
τρεξίματος, κολύμβησης και τριάθλου, ενώ έτρεξαν για την Κιβωτό του
Κόσμου στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας. ● Συγκέντρωση ειδών
πρώτης ανάγκης για τους μετανάστες στον Πειραιά και για τους πλημμυροπαθείς στη Μάνδρα, ενέργειες που δεν είδαν τότε το φως της δημοσιότητας. ● Εθελοντικές αιμοδοσίες και πολλές άλλες δράσεις ακόμα.
Συντελεστές:
Ομάδα της APIVITA

Ο Σωτήρης Πάστρας, Social Responsibility Manager της APIVITA,
μιλάει για το GOLD βραβείο για την εταιρική κοινωνική δράση της
APIVITA που παρέλαβε από τον Αντώνη Αυγερινό
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ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Power Health Hellas / «πραξεισ αγαπησ»
power health hellas

Η ανθρωπιά, η ευσυνειδησία και η ευθύνη που οφείλει να αισθάνεται
κάθε ελληνική εταιρεία ως μέλος της κοινωνίας, αποτελούν τα κριτήρια
αξιολόγησης για τα οποία η Power Health βραβεύτηκε για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη.
Η αξία της προσφοράς για την εταιρεία και τους ανθρώπους της αποτελεί
στάση ζωής, γνωρίζοντας ότι η αξιοπρέπεια, η πρόσβαση στην υγεία, την
τροφή, την επιβίωση και την εκπαίδευση αποτελούν αναφαίρετο δικαίωμα
κάθε ανθρώπινης ύπαρξης.
Οι «Πράξεις Αγάπης» αποτελούν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της
εταιρείας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο οποίος κινείται
σε 4 άξονες:
Ο 1ος αφορά το Παιδί και τον Άνθρωπο, με την ενίσχυση της Οργάνωσης
Μαζί για το Παιδί, μόνιμο ετήσιο πρόγραμμα σίτισης 3 ειδικών δημοτικών
σχολείων, οικονομική/υλική ενίσχυση των ΜΚΟ ΕΨ.Υ.ΜΕ, Χαμόγελο Του
Παιδιού, UNICEF, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Φαρμακοποιοί του Κόσμου.
Ο 2ος αφορά τον Αθλητισμό, με τη στήριξη/χορηγία του Παραολυμπιονίκη
Χρήστου Καπέλλα και του Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια.
Ο 3ος την Εκπαίδευση, με τις υποτροφίες σε μαθήτριες και μαθητές που
έχουν εισαχθεί σε ανώτατα/ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Ο 4ος το Ευ ζην, με τη δημιουργία της «Vitamins Academy»
και το πρόγραμμα υγιεινής διατροφής στα σχολεία
«Ο κος Βιταμινούλης».

U & I CARE / στρατηγικη κοινωνικησ ευθυνησ
ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΤΗ UNI-PHARMA SA - INTERMED SA

Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί βασικό κύτταρο του Ομίλου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), από την πρώτη ημέρα ίδρυσης της Uni-pharma
το 1963 από τον ανήσυχο φαρμακοποιό Κλέωνα Τσέτη. Σήμερα εκφράζεται
καθημερινά με την καρδιά και την ψυχή των 500 σχεδόν εργαζομένων και
με τη θερμή υποστήριξη της ηγεσίας του ΟΦΕΤ, με επικεφαλής τις κυρίες
Ιουλία και Ειρήνη Τσέτη.
Η Βικτώρια Μιχαηλίδου, Head of CSR της UNI-PHARMA SA,
παραλαμβάνει το βραβείο από τον Αντώνη Αυγερινό

Το μότο που κυριαρχεί στον Όμιλο είναι U&I Care. U & I: Uni-pharma &
InterMed αλλά και Εσύ & Εγώ Μαζί Νοιαζόμαστε. Η φιλοσοφία του
Ομίλου εκφράζεται μέσα από τις αξίες του και γύρω από τη φράση TELEIA,
η οποία σηματοδοτεί τις εξής έννοιες: ● Teamwork – Ομαδικότητα
● Ethos – Ηθική ● Learning – Μάθηση ● Excellence – Αριστεία ● Innovation –
Καινοτομία ● Accountability – Ευθύνη.
Μια σημαντική δράση είναι η «Αποστολή Ζωής», σε συνεργασία με την
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, που περιλαμβάνει δωρεάν ενημέρωση
και πλήρες πακέτο εξετάσεων θυρεοειδούς σε περιοχές άγονης γραμμής
και της επαρχίας. Η δράση αυτή συνεχίζεται δυναμικά σε συνεργασία με
τοπικούς φορείς και ΜΚΟ με σκοπό να προάγει την πρόληψη και την υγεία,
όπου υπάρχει άνθρωπος. Η Ακαδημία ΟΦΕΤ και η ΑΜΚΕ Κλέων Τσέτης
αποτελούν δύο ακόμη σημαντικούς και ανθρωποκεντρικούς σταθμούς του
Ομίλου.

Στο κέντρο η κ. Ειρήνη Τσέτη
με την Ομάδα Πωλήσεων & Marketing των Uni-pharma InterMed

Συντελεστές:
Ειρήνη Τσέτη, Owner
Σταμάτης Λυγίζος, Regional Sales Manager
Βικτώρια Μιχαηλίδου, Head of CSR
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ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Boehringer /

ειμαστε εδω. αναπτυσσουμε,
επενδυουμε, στηριζουμε

βοεηringer ingelheim ελλασ

Η Boehringer Ingelheim GmbH είναι πολυεθνική εταιρεία που συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 20 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις
διεθνώς. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1966, ενώ το 1975 ξεκίνησε η λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής φαρμάκων στο Κορωπί
Αττικής. Σήμερα αποτελεί τη μοναδική πολυεθνική φαρμακευτική εταιρία
που διατηρεί δική της βιομηχανική μονάδα παραγωγής καινοτόμων
φαρμάκων στην Ελλάδα.
Η διαχρονική της παρουσία στη χώρα, η παραγωγή και διάθεση φαρμάκων
στον Έλληνα ασθενή, οι συνεχείς επενδύσεις εν μέσω κρίσης για την
παραγωγή των στρατηγικά σημαντικών καινοτόμων φαρμάκων (που
οδήγησε σε σημαντική αύξηση των εξαγωγών από την εταιρεία που
ήδη εκπροσωπεί το 1% των συνολικών εξαγωγών της χώρας), αλλά και
ο δομημένος σεβασμός προς το περιβάλλον (Be Green by Choice:
πρόγραμμα για τη μείωση της εκπομπής των ρύπων, της κατανάλωσης
ενέργειας και νερού και για τη διαχείριση των αποβλήτων) οδήγησαν στη
βράβευσή της από τη φαρμακευτική αγορά.
Η Boehringer Ingelheim επίσης δίνει εμπεριστατωμένη και αυστηρά
ελεγχόμενη προσοχή και εκπαίδευση στην ασφάλεια των εργαζομένων
(Be Safe by Choice), ενώ επιλέγει τη συνεχή πρόσληψη, την εκπαί
δευση, ανάπτυξη και εξέλιξη του προσωπικού της. Αποτελεί έτσι
ένα παράδειγμα προς μίμηση ως προς την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη.
Συντελεστές:
Μανώλης Μιτάκης, Head of Public Affairs & Communications

Ο Μανώλης Μιτάκης, Head of Public Affairs & Communications
της Boehringer Ingelheim Ελλάς, παραλαμβάνει το βραβείο
από τον Αντώνη Αυγερινό

κορυφαίο προϊόn
κορρεσ λευκη πευκη / Επιδερμιδα χωρισ ηλικια
KORRES

Κορυφαίο προϊόν των Best in Pharmacy Awards 2018 είναι η καινοτόμα
σειρά Λευκή Πεύκη της ΚΟΡΡΕΣ!
Συγκεντρώνοντας 3 βραβεία συνολικά, δύο από τα οποία είναι GOLD,
λαμβάνει επάξια τον χαρακτηρισμό «Best in Pharmacy TOP PRODUCT»
για τη δυνατή παρουσία της στην ελληνική αγορά.
Αναλυτικά η σειρά Λευκή Πεύκη της ΚΟΡΡΕΣ βραβεύτηκε με:
GOLD βραβείο για το Κορυφαίο λανσάρισμα προϊόντος.
SILVER βραβείο για την Καλύτερη καμπάνια μάρκετινγκ προϊόντος με
μεγάλο προϋπολογισμό.
GOLD βραβείο για την Καλύτερη τηλεοπτική διαφήμιση προϊόντος.
Συντελεστές:
Marketing, Sales, Trade Marketing
Training, Creative Marketing, NPD & R&D Departments

Η ομάδα της KORRES νικήτρια του Top Product
των Best in Pharmacy Awards 2018
με τη σειρά «Koρρές Λευκή Πεύκη»
Από αριστερά διακρίνονται οι Κωνσταντίνα Χρυσομαλλίδου,
Κέλλυ Σκαρή, Εύη Μουρουγκλού, Δήμητρα Βολιώτη,
Κατερίνα Νταλαμάγκα, Ιωάννα Βαρβαρίγου
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κορυφαίο προϊόn

Bio-Oil greece / monaδικη οπωσ το δερμα σου
Όμιλος Σαράντης

To Bio-Oil ξεχώρισε στα Best in Pharmacy Awards 2018, αποσπώντας
3 βραβεία για το επαναλανσάρισμα και την αντίστοιχη καμπάνια της νέας
του συσκευασίας.
Η πολυπληθής κριτική επιτροπή των Best in Pharmacy Awards έδωσε τα
εύσημα στο προϊόν που υποστηρίχθηκε διαφημιστικά από την εταιρεία Socialab και απέσπασε:

To Bio-Oil νικητής του Top Product
των Best in Pharmacy Awards 2018
Από αριστερά διακρίνονται: Βίκυ Νικολοπούλου, Δήμητρα
Γουρδούπη, Γιώργος Αναγνωστόπουλος, Γιώργος Πασχαλίδης,
Μαριέττα Τσακάλου, Μαρία Φωτοπούλου, Τάσος Βελιάδης

●


χ
ρυσό βραβείο
φαρμακείου»

στην

κατηγορία

«Επαναλανσάρισμα

προϊόντος

●

ρυσό βραβείο για την «Καμπάνια μάρκετινγκ προϊόντος με μεγάλο
χ
προϋπολογισμό» και

●

 ργυρό βραβείο για την Καμπάνια μάρκετινγκ προϊόντος στα κοινωνικά
α
δίκτυα».

Το Bio-Oil διακρίθηκε με τον τίτλο «ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΡΟΪΟΝ» της βραδιάς των
Best in Pharmacy Awards 2018, καθώς ήταν το brand με τις περισσότερες
διακρίσεις στις επιμέρους κατηγορίες των βραβείων.

κορυφαίΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑPIVITA Α.Ε.Β.Ε.

Η Apivita κορυφαία εταιρεία
των Best in Pharmacy Awards 2018
Από αριστερά διακρίνονται: Νίκος Καρατζόλας, Γιώτα Δραγάνη,
Δημήτρης Μάμμας, Δέσποινα Γρηγοράκη, Χριστίνα Στεφανοπούλου,
Αναστασία Παυλάκου, Μαρίνα Βασιλαρά, Ελεάννα Μπέλλου,
Μαριλένα Νίκου, Κώστας Μόκας, Σωτήρης Πάστρας,
Αναστάσιος Τσουκαλάς

Ως κορυφαία εταιρεία προϊόντων φαρμακείου της χρονιάς στα Best in Pharmacy Awards 2018 αναδείχθηκε η Apivita. Απέσπασε τις περισσότερες
διακρίσεις στις επιμέρους κατηγορίες των βραβείων, συνολικά 9 βραβεία,
εκ των οποίων 5 gold, 3 silver και 1 bronze! Οι σειρές Apivita Ηair Care
και Apivita Suncare ξεχώρισαν με την παρουσία και τη βράβευσή τους
σε 5 κατηγορίες συνολικά, ενώ η ίδια εταιρεία αναδείχθηκε ως κορυφαία
και σε επιχειρηματικούς τομείς.
Πιο αναλυτικά, η Apivita απέσπασε τα παρακάτω βραβεία:
● Το πιο καινοτόμο νέο προϊόν φαρμακείου: στην αντηλιακή σειρά ΑPIVITA
SUNCARE | GOLD
● Καλύτερος σχεδιασμός συσκευασίας προϊόντος φαρμακείου: στην
εύκαμπτη συσκευασία που έχουν οι μάσκες μαλλιών EXPRESS BEAUTY
| BRONZE
● Κορυφαία ομάδα πωλήσεων στο φαρμακείο: στην ομάδα της APIVITA
για το κανάλι του Φαρμακείου | SILVER
● Καλύτερη εταιρεία προϊόντων φαρμακείου της χρονιάς στον τομέα
της οικολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος: ως πρότυπο
"πράσινης" επιχειρηματικότητας | GOLD
● Καλύτερη εταιρεία προϊόντων φαρμακείου της χρονιάς στον τομέα της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: στην Κοινωνική Υπευθυνότητα APIVITA
| GOLD
● 
Καλύτερη καμπάνια μάρκετινγκ προϊόντος φαρμακείου με μεγάλο
προϋπολογισμό: για το επαναλανσάρισμα της ολιστικής σειράς ΑPIVITA
ΗΑΙR CARE | SILVER
● Καλύτερη καμπάνια μάρκετινγκ προϊόντος φαρμακείου σε ψηφιακά
μέσα & σε κινητά Digital & Mobile: για το επαναλανσάρισμα της ΑPIVITA
SUNCARE | GOLD
● Καλύτερη διαφημιστική καμπάνια & υποστήριξη προϊόντος φαρμακείου
στους επαγγελματίες υγείας: στην ολιστική σειρά ΑPIVITA
ΗΑΙR CARE | GOLD
● Καλύτερη τηλεοπτική διαφήμιση προϊόντος φαρμακείου:
για το επαναλανσάρισμα της ολιστικής σειράς ΑPIVITA
ΗΑΙR CARE | SILVER
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