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Στην 4η διοργάνωσή του, ο θεσμός Best in Pharmacy Awards 
της Boussias ανέδειξε τις εταιρείες και τα προϊόντα φαρμα-
κείου που ξεχώρισαν για τις καλές πρακτικές marketing και 

την καινοτομία τους.
Οι εταιρείες που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες 
στο σύνολο της αξιολόγησης και διακρίθηκαν, βραβεύθηκαν 
εχθές στην Τελετή Απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Κελλάρι 
Παπαχρήστου. 

Η βραδιά αποτέλεσε μια μεγάλη γιορτή για τον κλάδο και μετά 
από ένα χρόνο με ιδιαίτερες συνθήκες και περιορισμούς, δόθηκε 
η ευκαιρία σε περίπου 150 στελέχη του χώρου να συναντηθούν 
και να επιβραβευθούν για τις επιτυχίες τους. Για την ασφάλεια 
των παρευρισκομένων τηρήθηκε το υγειονομικό πρωτόκολλο 
για την Covid-19, ενώ για την είσοδο στο χώρο, προηγήθηκε 
έλεγχος των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή των tests καθώς και 
θερμομέτρηση. 
Τις κορυφαίες διακρίσεις για τη φετινή χρονιά κατέκτησαν 
η Simple Ideas-Natura Siberica, με το βραβείο «Pharmacy 
Company of the Year» και η Phocus, με το βραβείο «Agency of 
the Year».

•  Με Platinum βραβεία διακρίθηκαν οι: Servier Hellas, Simple 
Ideas-Natura Siberica, Piktocare και Uni-Pharma Κλέων 
Τσέτης.

•  Gold βραβεία κατέκτησαν επίσης οι εταιρείες Adelco, Heremco, 
Intermed - Ιουλία & Ειρήνη Τσέτη Φαρμακευτικά Εργαστήρια, 
Vitorgan, Servier Hellas, Pharmasept, ITF Hellas, Γρ. Σαράντης, 
Frezyderm, Korres Φυσικά Προϊόντα, ITeQ, Uni-Pharma Κλέων 
Τσέτης.

Πολύ σημαντική για την αξία του 
θεσμού είναι η συμβολή της Προ-
έδρου της Κριτικής Επιτροπής, 
Σοφίας Χατζηαντωνίου, καθώς 
και των μελών που συνθέτουν την 
επιτροπή, η οποία αξιολόγησε τις 
υποψηφιότητες μέσα από ειδική 
ηλεκτρονική πλατφόρμα.  
Η Πρόεδρος τη Επιτροπής, καθώς 
δεν κατάφερε να δώσει το παρών 
στην εκδήλωση, σημείωσε μεταξύ 
άλλων στο μήνυμα που έστειλε:

«Καθώς η Φαρμακευτική ανέκαθεν λειτουργεί ως σημείο 
σύγκλισης πολλών επιστημονικών πεδίων, μέσω των 
σημαντικών καινοτόμων επιτευγμάτων της, μας δίνει τη 
δυνατότητα να ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία και 
να βλέπουμε επιτέλους την επιστροφή στην κανονικό-
τητα. Διοργανώσεις όπως τα Best in Pharmacy Awards, 
ήδη στον 4ο χρόνο τους, μας δίνουν την ευκαιρία να επι-
βραβεύσουμε την έμπνευση και τη δημιουργικότητα όλων 
όσοι ασχολούνται με το χώρο του φαρμακείου. Εύχομαι 
στους βραβευμένους, αλλά και σε όλους τους διαγωνιζό-
μενους της σημερινής διοργάνωσης, πάντα επιτυχίες και 
δημιουργική έμπνευση».

Χορηγοί του θεσμού ήταν η Adelco και ο Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, 
ενώ Χορηγοί Επικοινωνίας τα Fay’s Control, Health More, Health 
View και Ιατροnet. Official Publications είναι ο Φαρμακευτικός 
Κόσμος και τα F.Daily και Health Daily.

Best in Pharmacy Awards 2021:  
Οι μεγάλοι νικητές της Τελετής Απονομής των Βραβείων
Simple Ideas-Natura Siberica και Phocus στις κορυφαίες διακρίσεις 

Αναλυτικά τις διακρίσεις και τα προϊόντα που βραβεύθηκαν μπορείτε να δείτε στον πίνακα νικητών στο  
www.bestinpharmacy.gr.
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«Τα Best in Pharmacy Awards συγκεντρώνουν 
τους σημαντικότερους και πιο αξιόλογους  
εκπροσώπους του κλάδου μας»

Ελένη Μπέτα, Υπεύθυνη Marketing Natura Siberica 

Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που βραβευόμαστε για 4η 

συνεχόμενη φορά στα Best in Pharmacy Awards, την εξαιρετική 
διοργάνωση του Φαρμακευτικού Κόσμου και της Boussias.  
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν 
στην αξιολόγηση και τη βράβευση των προϊόντων μας, οι οποίοι 
μας χάρισαν τα Gold βραβεία για την «Καλύτερη διαφήμιση /
προωθητική ενέργεια στο φαρμακείο» και τον «Καλύτερο σχεδιασμό 
συσκευασίας», το Gold/Platinum βραβείο για το «Καινοτόμο 
προϊόν της χρονιάς» και τα Silver βραβεία για την «Κορυφαία 
Πράσινη Επιχείρηση» και την «Κορυφαία Υπεύθυνη Επιχείρηση». 
Επιπλέον, θα θέλαμε να συγχαρούμε όλους όσους έλαβαν βραβεία, 
αλλά και όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Ευχόμαστε τα 
Best in Pharmacy Awards να συνεχίσουν να συγκεντρώνουν 
τους σημαντικότερους και πιο αξιόλογους εκπροσώπους του 
φαρμακευτικού κόσμου!

«Η PHOCUS τόλμησε να ξεχωρίσει»

Ανδρέας Μπόνης, Managing Director, PHOCUS

Η ύψιστη διάκριση της εταιρείας μας ως “Agency of the Year” σε 
έναν από τους κορυφαίους θεσμούς του φαρμακευτικού κλάδου 
αποτελεί για εμάς τη μεγαλύτερη επιβράβευση. 
Όταν ξεκινήσαμε τη PHOCUS το 2014, είχαμε έναν πολύ 
συγκεκριμένο στόχο: Να κάνουμε τη διαφορά στο χώρο της 
επικοινωνίας της Υγείας, παρέχοντας δημιουργικά, καινοτόμα και 
ταυτόχρονα, αποτελεσματικά προγράμματα επικοινωνίας. Σε έναν 
κλάδο όπου παραδοσιακά επικρατούσε μια πιο «συντηρητική» 
επικοινωνιακή προσέγγιση, η PHOCUS τόλμησε να ξεχωρίσει.
Η πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, οι μακροχρόνιες συνεργασίες και 
οι ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης που μας συνδέουν με τους πελάτες 
και τους συνεργάτες μας, καθώς και οι πολυάριθμες βραβεύσεις μας 
σε Ελλάδα και εξωτερικό επιβεβαιώνουν ότι τα έχουμε καταφέρει.
Η φετινή διάκριση ως “Agency of the Year” στα Best in Pharmacy 
Awards 2021 αποτελεί μια εξαιρετικά τιμητική αναγνώριση αυτής 
της πορείας και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμη 
μεγαλύτερο πάθος τη δουλειά μας. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους των φαρμακευτικών 
επιχειρήσεων, των συλλογών ασθενών, των επιστημονικών 
εταιρειών και των Φορέων Υγείας για την εμπιστοσύνη που μας 
δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια. Το μεγαλύτερο όμως ευχαριστώ, το 
οφείλω στους ανθρώπους της PHOCUS, που δίνουν καθημερινά 
τον καλύτερό τους εαυτό σε ό,τι κι αν κάνουν. Σε αυτούς άλλωστε 
ανήκει δικαιωματικά αυτή η βράβευση.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ
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ΧΟΡΗΓΟΙ

«Ο Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ πάντα θα στηρίζει την καινοτομία»

Μίλτος Αγιούμπ, Αντιπρόεδρος ΔΣ Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ 

Είναι μεγάλη μας χαρά που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Όμιλος 
ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ υποστηρίζει την πραγματοποίηση των Best In Pharmacy 
Awards. Πράγματι, η αναγνώριση της προσπάθειας, η επιβράβευση του 
αποτελέσματος, όπως και η τόνωση της άμιλλας ανάμεσα στις ομάδες, 
αποτελούν θεμέλια της προόδου και της ανάπτυξης τόσο σε κοινωνικό όσο 
και σε επιχειρησιακό επίπεδο.
Ως εκ τούτου χαιρετίζουμε τους διοργανωτές και την κριτική επιτροπή και 
συγχαίρουμε θερμά τους βραβευθέντες.
Ο Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ υπόσχεται να συνεχίσει να είναι δίπλα τους και 
να στηρίζει και στο μέλλον τις πρωτοβουλίες που θα αναδεικνύουν τον 
προσανατολισμό στην καινοτομία και την προσήλωση στις καλές πρακτικές.

Π. Κουμπλής - Παρουσιαστής, Μ. Σαγάνα, Παραγωγός Best in Pharmacy Awards 
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Η φαρμακοβιομηχανία οφείλει να 
επιβραβεύει τις καλύτερες πρακτικές  
και την καινοτομία
Ντανιέλα Μάλο, Πρόεδρος ΔΣ ΕΕΦαΜ

«Οι αρχές και οι αξίες της ΕΕΦαΜ, 
δηλαδή η διασύνδεση, η προώθηση 
βέλτιστων πρακτικών, η πληροφόρηση 
καθώς και η επιβράβευση της αριστείας 
εξυπηρετήθηκαν στο μέγιστο με τη 
συμμετοχή μου ως μέλος της κριτικής 
επιτροπής του θεσμού των Best in 
Pharmacy Awards. Την εποχή των 

απροσδόκητων αλλαγών, που οφείλονται στην υγειονομική 
-και όχι μόνο- κρίση της πανδημίας αλλά και στην εκθετική 
αύξηση της συμμετοχής της τεχνολογίας στην παραγωγική 
διαδικασία, οφείλουμε ως στελέχη της Φαρμακοβιομηχανίας να 
διαμορφώσουμε το μέλλον, επιβραβεύοντας και αναδεικνύοντας 
τις καλύτερες πρακτικές και την καινοτομία στα προϊόντα 
φαρμακείου. Το φαρμακείο αποτελεί πυλώνα της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, δίνοντας προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτό».

Η συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας  
σε θεσμούς όπως τα Best in Pharmacy 
Awards είναι απαραίτητη
Δημήτρης Τσιριμπής, Φαρμακοποιός Γεν. Γραμματέας ΦΣ 
Κορινθίας, Αντιπρόσωπος ΠΕΙΦΑΣΥΝ στην ΟΣΦΕ

«Η συμμετοχή μου για πρώτη φορά 
στην Κριτική Επιτροπή των Best in 
Pharmacy Awards ήταν μια πολύ 
ενδιαφέρουσα εμπειρία. Παρόλη 
τη δυσκολία της εποχής λόγω 
της πανδημίας, υπήρξε μια άριστη 
οργάνωση και μέσω της βοήθειας της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας όλα τα μέλη 

της Επιτροπής ενημερωθήκαμε κατάλληλα και επαρκώς για τους 
διαγωνιζόμενους, ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε σωστά 
όλες τις υποψηφιότητες. Οι νέες εποχές απαιτούν τα κατάλληλα 
εργαλεία και η συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας από όλο 
το φάσμα, κρίνεται όχι μόνο απαραίτητη αλλά όπως αποδείχθηκε 
καίρια και αποτελεσματική για τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ 
τους διοργανωτές και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής για τη 
συνεργασία κι εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους».

Η σημαντική ανάπτυξη των επιχειρήσεων 
του κλάδου προς όφελος του φαρμακοποιού 
και του καταναλωτή
Πάρις Μποσκόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων,  
Φαρμακοποιός

«Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις 
του κλάδου της Φαρμακοβιομηχανίας 
και του Καλλυντικού στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη έχουν επιδείξει μια 
σημαντική ανάπτυξη στο χώρο των 
Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων, 
Καλλυντικών και Συμπληρωμάτων 
Διατροφής, προοριζόμενα για να 

προωθηθούν και διανεμηθούν από το δίκτυο του ιδιωτικού 
φαρμακείου, αναβαθμίζοντας έτσι και τον επιστημονικό ρόλο του 
φαρμακοποιού/σύμβουλου, ενώ παράλληλα αυξάνουν και τον 
κύκλο εργασιών και το περιθώριο κέρδος του, που την τελευταία 
δεκαετία, λόγω κρίσης και μνημονίων, βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση 
στην κατηγορία των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.  
Ο θεσμός των Best in Pharmacy Awards αναμφισβήτητα προάγει 
αυτήν την πολύ σημαντική επιχειρηματική προσπάθεια και 
στηρίζει τη συνέχισή της προς όφελος του καταναλωτή και του 
φαρμακοποιού».

Άρτιο το περιβάλλον της διοργάνωσης  
των Best in Pharmacy Awards 2021
Κωνσταντίνος Σερμπίνης, Φαρμακοποιός,  
μέλος του ΔΣ ΦΣΑ

«Με μεγάλη μου χαρά αποδέχτηκα 
και συμμετείχα ως μέλος της κριτικής 
επιτροπής, στη διοργάνωση των Best 
in Pharmacy Awards. Μια πρωτόγνωρη 
εμπειρία για μένα, που μου έδωσε την 
ευκαιρία να συμμετέχω ουσιαστικά 
σε μια ενέργεια ανατροφοδότησης 
πληροφοριών αλλά και αξιολόγησης, 

όλων αυτών των συνεργατών και των προϊόντων τους, που 
περνούν καθημερινά από τον πάγκο μας και καταλήγουν στα χέρια 
των ασθενών που μας εμπιστεύονται. Μια αξιολόγηση από μεριάς 
μου, από την οπτική του κοινοτικού φαρμακοποιού, δηλαδή του 
τελικού δέκτη πληροφορίας από τον ασθενή, που είχα την τύχη να 
εκτελέσω μέσα στο άρτιο περιβάλλον της διοργάνωσης των Best 
in Pharmacy Awards 2021».

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Τα Best in Pharmacy Awards 
έχουν γίνει πλέον θεσμός στο 
χώρο του φαρμακείου. Εταιρείες 
και προϊόντα καταθέτουν τις 
καλύτερες προτάσεις τους στην 
Κριτική Επιτροπή, που διαθέτει 
κύρος και αξιοπιστία. Ένα πολύ 
δημιουργικό concept, που 
προάγει την άμιλλα στον κλάδο 
μας. Για αυτόν το λόγο, αξίζουν 
συγχαρητήρια στην Boussias και 
στον Φαρμακευτικό Κόσμο που 

είδε την ανάγκη για την καθιέρωση αυτών των βραβείων και 
τα υλοποιεί με τον καλύτερο τρόπο. H DEMO, στηρίζοντας από 
την αρχή το θεσμό, συμμετείχε και εφέτος με το συμπλήρωμα 
διατροφής Arrenprost στις κατηγορίες Marketing και R&D. To 
Arrenprost είναι ένα καινοτόμο συμπλήρωμα για τη διατήρηση 
της φυσιολογικής λειτουργίας του ουροποιητικού συστήματος 
και η σύνθεσή του είναι ένας μοναδικός συνδυασμός 4 φυτικών 
εκχυλισμάτων και λυκοπένιου. 

Το γεγονός ότι λάβαμε 2 Silver βραβεία και στις 2 κατηγορίες 
που διαγωνισθήκαμε, μας έδωσε ομολογουμένως μεγάλη 
χαρά. Δικαίωσε όλες τις ομάδες (teams) της εταιρείας 
που δημιούργησαν και στήριξαν το Arrenprost: Marketing, 
Product Development, Ιατρική Ενημέρωση, Ομάδα πωλήσεων 
φαρμακείου. 
Μα πάνω από όλα, δικαιώνουν την εταιρική στρατηγική της 
DEMO να κυκλοφορεί συμπληρώματα διατροφής με υψηλή 
προστιθέμενη αξία. Και αποδεικνύει ότι μπορεί μια μεγάλη 
εταιρεία, με 55 χρόνια ηγετικής παρουσίας στο ελληνικό 
φάρμακο, να είναι εξίσου επιτυχημένη και στα συμπληρώματα 
διατροφής.
Στο τέλος της ημέρας, όλοι αποσκοπούμε στο να δώσουμε 
λύσεις στον καταναλωτή-ασθενή και αποτελεσματικές 
επιλογές στους επαγγελματίες υγείας, φαρμακοποιούς και 
ιατρούς και να στηρίξουμε το κανάλι του φαρμακείου, σε μια 
δύσκολη περίοδο για όλο τον κλάδο.
Ραντεβού από τώρα στα Best in Pharmacies Awards 2022, 
στα οποία η DEMO θα συμμετέχει με πολλά καινοτόμα 
σκευάσματα που βρίσκονται στη διαδικασία λανσαρίσματος! 

DEMO SA

«Best in Pharmacy success stories!»

Χ. Χαρίτος - DEMO ΑΒΕΕ

Χρήστος Χαρίτος  
Product Manager DEMO SA
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Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι 
και υπερήφανοι που η ITF Hellas 
διακρίθηκε στον αναγνωρισμένο 
θεσμό «Best in Pharmacy 
Awards 2021», ο οποίος 
επιβραβεύει την καινοτομία και 
τις βέλτιστες πρακτικές για τα 
προϊόντα φαρμακείου.
Η χαρά μας είναι διπλή, καθώς 
η εταιρεία μας αναδείχθηκε 

στον πυλώνα Best in R&D, με 
σημαντικές βραβεύσεις για δύο 
από τα προϊόντα μας, τα οποία 

κατάφεραν να διακριθούν ως τα πιο καινοτόμα προϊόντα 
της χρονιάς: Το συμπλήρωμα διατροφής EUMASTOS, 
για την ανακούφιση της υπερβολικής ευαισθησίας και 
δυσφορίας του μαστού καθώς και του πόνου (μασταλγία), 
κέρδισε το Gold βραβείο στην ενότητα «Συμπληρώματα 
Διατροφής / Υπερτροφές / Βιταμίνες /Διαιτητικά Προϊόντα». 
Η κολπική ενυδατική γέλη AINARA, για την ανακούφιση 
των συμπτωμάτων της κολπικής ατροφίας και ξηρότητας, 
κέρδισε το Bronze βραβείο στην ενότητα «Ιατροτεχνολογικά & 
Διαγνωστικά Προϊόντα». 
Η ITF Hellas είναι θυγατρική της Italfarmaco και μέλος του 
πολυεθνικού Ομίλου ITALFARMACO, που ιδρύθηκε στο Μιλάνο 
το 1938 και είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες ιταλικές 
φαρμακευτικές βιομηχανίες με ισχυρή διεθνή παρουσία. Η 
εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των φαρμακευτικών και 
χημικών προϊόντων.
Η Italfarmaco προωθεί προϊόντα με υψηλό θεραπευτικό δείκτη 
και δραστηριοποιείται σε πολλές θεραπευτικές κατηγορίες, 
μεταξύ των οποίων η γυναικολογία-μαιευτική, η νευρολογία, η 
καρδιολογία, η ανοσολογία και η ογκολογία.
Η ITF Hellas ιδρύθηκε το 1998 και δραστηριοποιείται με 
επιτυχία στην Ελλάδα για περισσότερα από 20 χρόνια. Διαθέτει 
φαρμακευτικά σκευάσματα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
συμπληρώματα διατροφής και καλλυντικά σε πολλούς 
θεραπευτικούς τομείς.
Στη Γυναικολογία-Μαιευτική διαθέτει προϊόντα για την αναιμία 
της κύησης, την εγκυμοσύνη, τη γονιμότητα, το θηλασμό, την 
εμμηνόπαυση, καθώς επίσης για την τοπική θεραπεία της 
κολπικής ξηρότητας, την αντιμετώπιση κολπικών λοιμώξεων 
και την καθημερινή φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής. Στο 
τομέα της Μυοσκελετικής Υγείας διαθέτει προϊόντα έτοιμου 

συνδυασμού ασβεστίου με βιταμίνη D για τη συμπληρωματική 
θεραπεία της οστεοπόρωσης. Επίσης, διαθέτει φαρμακευτικά 
σκευάσματα βιταμίνης D για τη θεραπεία της έλλειψης ή της 
ανεπάρκειας βιταμίνης D σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. 
Ο τομέας της Νευρολογίας είναι επίσης σημαντικός για 
την ITF Hellas με προϊόντα που στοχεύουν στη θεραπεία 
των διακυμάνσεων κινητικότητας σε ασθενείς με Νόσο του 
Parkinson και άλλα για ασθενείς με Πλάγια Μυατροφική 
Σκλήρυνση (ALS), ενώ στο τομέα της Ψυχιατρικής τα προϊόντα 
αφορούν την άνοια και την κατάθλιψη.
Με αφορμή αυτήν την τόσο σημαντική διάκριση, δεσμευόμαστε 
να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με προτεραιότητα τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, προσφέροντας 
φαρμακευτικά σκευάσματα, προϊόντα και υπηρεσίες 
σχεδιασμένες ειδικά για παθήσεις που προσβάλλουν τον 
άνθρωπο, με ιδιαίτερη επικέντρωση στην υγεία της γυναίκας 
σε όλα τα στάδια της ζωής της.

ITF Hellas AE

Με προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών

Α. Ιωαννίδου, Π. Λεονταρίδη - ITF Hellas

Πόλυ Λεονταρίδη  
Διευθύνουσα Σύμβουλος  
ITF Hellas AE
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Η σειρά Hygienic της Pharmasept 
έχει ως στόχο να προσφέρει 
αληθινή φροντίδα σε κάθε 
επιδερμίδα. Η δημιουργία της είναι 
αποτέλεσμα πολυετών ερευνών 
και καινοτομίας, καθώς βασίζεται 
στο πατενταρισμένο σύστημα 
καθαριστικής και αποσμητικής 
δράσης που αποδεδειγμένα 
προσφέρει ευεργετικά 
χαρακτηριστικά στην επιδερμίδα 
καθημερινά.
Το βασικό προϊόν της σειράς, 

Hygienic Shower, είναι στα πρώτα προϊόντα που λάνσαρε η 
εταιρεία το 2006 και εισήλθε στην κατηγορία «Περιποίηση 
δέρματος». Από τότε η φόρμουλα του προϊόντος συνεχώς 
αναβαθμιζόταν και τελικά το 2020, μαζί με ένα σύνολο κωδικών, 
ήρθε να δώσει λύση στις καθημερινές ανάγκες του μέσου 
καταναλωτή.
Η επικοινωνία της σειράς είχε χαρακτήρα φιλικό προς τον 
καταναλωτή, με εικόνες και video που αναδεικνύουν τα συστατικά 

και τη χρήση των προϊόντων. Η εν λόγω καμπάνια ήταν 360° (TV, 
Radio, Print, SoMe, Digital, Βιτρίνες στα φαρμακεία, e-commerce) 
και συνεχίζει ακόμη και σήμερα με ανανεωμένα προωθητικά υλικά 
της ίδιας ωστόσο φιλοσοφίας.
Την περίοδο που στη χώρα μας ανακοινώθηκε η έναρξη 
της πανδημίας και στη συνέχεια το καθολικό lockdown, η 
εταιρεία αποφάσισε να επενδύσει μεγάλα κονδύλια για να 
καταφέρει να ενημερώσει το κοινό για το σωστό καθαρισμό. 
Άμεσα δημιουργήθηκαν τα απαραίτητα υλικά και προβλήθηκε 
η καμπάνια. Τα αποτελέσματά της ήταν εξαιρετικά, όπως 
αποδεικνύεται και από την άνοδο του market share του Leader 
προϊόντος της σειράς, από την ανάπτυξη ολόκληρης της σειράς 
και συνολικά από τη συνεισφορά της στο τζίρο της εταιρείας.
H βράβευση στα Best in Pharmacy 2021 μας δικαιώνει, καθώς 
ως μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση, φροντίζουμε να 
δημιουργούμε σειρές προϊόντων που απαντούν στοχευμένα 
στις ανάγκες του ευρέος κοινού, ενώ καταφέρνουμε να 
ανταποκρινόμαστε άμεσα στις προκλήσεις, όπως αντιδράσαμε 
στις άγνωστες για όλους συνθήκες της πανδημίας με 
το λανσάρισμα μιας ολοκαίνουριας και ολοκληρωμένης 
ενημερωτικής καμπάνιας.

Pharmasept

«Δημιουργούμε προϊόντα που απαντούν στοχευμένα στις ανάγκες του κοινού»

Φ. Αλιβιζάτου, Μ. Νούσια, PHARMASEPT SA

Βασιλική Μουρκάκου 
Business Unit Director 
Pharmasept

https://pharmasept.gr/el
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Η Servier Hellas βραβεύτηκε 
στα Best in Pharmacy Awards 
2021 για την Εκστρατεία 
Ευαισθητοποίησης για την Ορθή 
Χρήση των Φαρμάκων 
«Μη γίνεσαι γιατρός του εαυτού 
σου!» αποσπώντας τις εξής 
διακρίσεις:
•  PLATINUM βραβείο Πρόκειται 

για ειδικό τίτλο που απονέμεται 
σε υποψηφιότητες με 
εξαιρετικές επιδόσεις.

•  GOLD βραβείο στην κατηγορία 
Τηλεόραση 

•  GOLD βραβείο στην κατηγορία 
Social Media

Πιστή στις αρχές της ασθενοκεντρικότητας και της κοινωνικής 
προσφοράς, η Servier Hellas παραμένει προσηλωμένη στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών των ασθενών σε κάθε στάδιο του 

ταξιδιού τους με τη νόσο.
Γνωρίζοντας καλά τις σύνθετες ανάγκες τους, θεωρούμε 
αναπόσπαστο μέρος της ευθύνης μας απέναντί τους να 
συνεισφέρουμε έμπρακτα στη δημιουργία μιας ενημερωμένης 
και ενδυναμωμένης κοινότητας ασθενών, οι οποίοι θα 
αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της νόσου τους και 
θα επιτυγχάνουν τους θεραπευτικούς στόχους τους.
Η εκστρατεία «Μη γίνεσαι γιατρός του εαυτού σου!», 
υλοποιούμενη σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για ενημέρωση 
σχετικά με την προσήλωση στη θεραπεία έγινε περισσότερο 
επιτακτική από ποτέ, αποτελεί προϊόν αυτής ακριβώς της 
ευθύνης.
Η βράβευσή της μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας κινητοποιεί να 
συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε θετικά στην ελληνική κοινωνία.
Η Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης για την Ορθή Χρήση των 
Φαρμάκων «Μη γίνεσαι γιατρός του εαυτού σου!» σχεδιάστηκε  
από την εταιρεία επικοινωνίας PHOCUS και τελεί υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και της 
Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης.

Servier Hellas

«Είναι ευθύνη μας να συμβάλλουμε στην ενημέρωση και στην ενδυνάμωση των ασθενών»

Ι. Μάστορα, Σ. Χαλακατεβάκη, Ε. Γρηγοριάδης, Α. Βασμουλάκη, Z. Matta

Αναστασία Βασμουλάκη 
Project Manager  
Servier Hellas



Company of the year
Simple Ideas IKE - Natura Siberica

Agency of the year: 
Phocus

1. Best in Marketing
Καλλυντικά

Bronze ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ Bio-Oil Skincare Oil (Natural)

Silver Heremco Ηistoplastin Hand: Αγαπήστε τα χέρια σας, όπως το πρόσωπό σας!

Gold Heremco #KaneStrofi στη νέα αντηλιακή σειρά Histoplastin Sun Protection

Συμπληρώματα Διατροφής / Υπερτροφές / Βιταμίνες /  Διαιτητικά Προϊόντα

Bronze Menarini Hellas Sustenium My Vita C - New Launch

Silver DEMO ABEE Arrenprost: Συμπλήρωμα διατροφής για τη διατήρηση της φυσιολογικής 
λειτουργίας του ουροποιητικού

Gold ADELCO Liovital®AD / Συμπλήρωμα υψηλής διατροφικής αξίας

Κορυφαίο επαναλανσάρισμα

Gold Intermed - Ιουλία & Ειρήνη Τσέτη 
φαρμακευτικά εργαστήρια ΑΒΕΕ

ΣΕΙΡΑ EVA INTIMA της INTERMED – Νέα εμφάνιση, ίδια αξιοπιστία!

Κορυφαία καμπάνια μάρκετινγκ μεγάλου προϋπολογισμού

Bronze Heremco #KaneStrofi στη νέα αντηλιακή σειρά Histoplastin Sun Protection

Silver Menarini Hellas Sustenium Energy Pack 360 Campaign

Gold VITORGAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ PROPOLIS PLUS IMMUNE PROTECT

Τηλεόραση

Bronze VITORGAN Διαφημιστική καμπάνια γυαλιών διαβάσματος EYELEAD

Silver Heremco Ηistoplastin Hand: Αγαπήστε τα χέρια σας, όπως το πρόσωπό σας!

Gold/Platinum Servier Hellas Μη γίνεσαι γιατρός του εαυτού σου!

Social Media

Bronze PHARMASEPT SA Hygienic Social Media Campaign

Silver ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ Lanes Multivitamins Digital Campaign

Gold Servier Hellas Μη γίνεσαι γιατρός του εαυτού σου!

1.6.4 Ραδιόφωνο

Gold PHARMASEPT SA Hygienic Radio Campaign

1.7 Καλύτερη διαφήμιση / προωθητική ενέργεια στο φαρμακείο

Silver PHARMASEPT SA Hygienic 360 Media Campaign

Gold Simple Ideas IKE Προωθητικές Ενέργειες σε Φαρμακεία
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Χορηγοί επικοινωνίας Official Publications

2. Best in R&D
2.1.2 Καλλυντικά

Bronze YOUTH LAB. Καινοτόμο Προϊόν της Χρονιάς

Silver FREZYDERM Diamond Velvet

Silver CAUDALIE Resveratrol - Lift: Το Νο1 προϊόν αντιγήρανσης με vegan κολλαγόνο, 
μια ευρεσιτεχνία σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Harvard

Gold/Platinum Simple Ideas IKE Oblepikha C-Berrica Face Powder

2.1.3 Συμπληρώματα Διατροφής/Υπερτροφές/Βιταμίνες/ Διαιτητικά Προϊόντα

Bronze ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ Lanes Vitamins C Plus

Silver DEMO ABEE Arrenprost: Συμπλήρωμα διατροφής για τη διατήρηση της φυσιολογικής 
λειτουργίας του ουροποιητικού

Gold ITF Hellas Eumastos, το ευ της κάθε γυναίκας

2.1.4 Ιατροτεχνολογικά & Διαγνωστικά Προϊόντα

Bronze ITF Hellas Ainara, Καινοτόμος κολπική ενυδατική γέλη με βλεννοσυγκολλητικά 
πολυμερή

Silver ZARBIS Pharmaceutical Laboratories ZARBIS Laxaney Macro – το μόνο Macrogol 4000 για βρέφη

Gold ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ Κύπελλο Σύλληψης Ferti-Lily

2.2 Καλύτερος σχεδιασμός συσκευασίας

Gold Simple Ideas IKE Oblepikha C-Berrica

3. Best in Sales & Training
3.1 Κορυφαία ομάδα πωλήσεων στο φαρμακείο

Silver LIAFARM PHARMACEUTICALS Η κορυφαία ομάδα πωλήσεων

Gold FREZYDERM [ TMHMA ΠΩΛΗΣΕΩΝ ] FREZYDERM - ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΛΗΜΜΑ

3.2 Καλύτερη εκπαίδευση σε προϊόν φαρμακείου

Silver JUST Advertising Angelini Pharmacy Training & Sales App

Gold KORRES Φυσικά Προϊόντα KORRES - Είμαστε κοντά, ακόμα και από μακριά

3.3 Καλύτερη εκπαίδευση στην παροχή υπηρεσιών  πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Gold/Platinum GET2WORK Piktocare: Φροντίδα… που την «κολλάς»!!!

3.4. Digital εργαλεία, online διαχείριση και σύγχρονες λύσεις μηχανογράφησης για το φαρμακείο

Silver Project Agora Project Agora Commerce: To μέλλον των Retail Media συνεργασιών

Silver Generation Y - International eBusiness Hub GY FAST PHARMACY

Gold ITeQ AE ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

4. Best in Sustainability
4.1 Κορυφαία Πράσινη Επιχείρηση

Bronze CAUDALIE CAUDALIE: Αποτελεσματικά & eco-friendly προϊόντα περιποίησης & 
ομορφιάς

Silver Simple Ideas IKE Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της Natura Siberica

Gold Uni-Pharma Κλέων Τσέτης ΑΒΕΕ ΟΦΕΤ: Για ένα Πράσινο, Βιώσιμο Μέλλον σεβόμαστε το Περιβάλλον!

4.2 Κορυφαία Υπεύθυνη Επιχείρηση

Bronze LIAFARM PHARMACEUTICALS Ένα πρότυπο υπεύθυνης επιχείρησης

Silver Simple Ideas IKE Κοινωνικά υπεύθυνες πρωτοβουλίες της Natura Siberica

Gold/Platinum Uni-Pharma Κλέων Τσέτης ΑΒΕΕ ΟΦΕΤ: Ηθικό Επιχειρείν, υπευθυνότητα, αλληλεγγύη σε κάθε εποχή!
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