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Βραβεύτηκε η Αριστεία, η Καινοτομία, η Ομαδικότητα
και το πάθος της Δημιουργίας

Τ

η Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, στο House 124,
πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής των «Best
in Pharmacy Awards 2022» που διοργανώθηκε
από την BOUSSIAS. Για μια ακόμα χρονιά αναδείχθηκε
και επιβραβεύτηκε η ποιότητα και η καινοτομία
στα προϊόντα φαρμακείου, η δημιουργικότητα και
η στρατηγική που αφορά τις μάρκετινγκ πρακτικές
προώθησής τους στην αγορά αλλά και οι υπηρεσίες που
προσφέρουν στους καταναλωτές τα ίδια τα φαρμακεία.
Περισσότερα από 250 υψηλόβαθμα στελέχη
επιχειρήσεων, εκπρόσωποι φορέων, πανεπιστημίων,
επαγγελματίες, καθώς και εκπρόσωποι του Τύπου
βρέθηκαν στην Τελετή Απονομής. Συνολικά, διακρίθηκαν
40 εταιρείες από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής
δραστηριότητας στις κατηγορίες των βραβείων που
επέλεξαν.
Πιο συγκεκριμένα, βραβείο απέσπασαν οι εταιρείες:
2yolk, Aboutnet - Abc Kinitron, Adelco AE,
Lavipharm, Astellas Pharmaceuticals, Bausch
Health Hellas, Bee Cera, Caudalie, Frezyderm,
Garden, Innovis Pharma, InterMed - Ιουλία &
Ειρήνη Τσέτη φαρμακευτικά εργαστήρια, Karabinis
Medical, Korres, Klorane, Lamberts, La RochePosay, L'Erbolario, Liafarm Pharmaceuticals,
Medisei, Menarini Hellas, Mia Cosmetics Paris,
NetPlanet – Cosmos Pharmacy, Nuxe, Pharmasept,
Pierre Fabre Hellas, Prisum Hellas, Radix
Pharmacy - Τσιμόπουλος Βύρων, Reckitt Benckiser
Hellas Healthcare, Silium Cosmetici, Simple
Ideas, Uplab Pharmaceuticals, Weleda, Αρριάνι
Φαρμακευτική, Gerolymatos International, Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία, Μαρία Γ. Ντάβου Davos
Care's For Your Health, Όμιλος Σαράντη και Όμιλος
ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ.
Επίσης, οι εταιρείες οι οποίες κατέκτησαν την υψηλότερη
βαθμολογία σε ολόκληρη την ενότητα που συμμετείχαν,
αποσπώντας το Platinum Βραβείο ήτανtt οι:
KORRES - KORRES Ελληνικό Γιαούρτι, NetPlanet Cosmos Pharmacy και NUXE Super Serum [10].
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Η βραδιά όπως πάντα κορυφώθηκε με την απονομή των
μεγάλων βραβείων της χρονιάς, των Grand Awards,
όπου η ΚORRES αναδείχθηκε Brand of the Υear και η
Innovis Pharma αναδείχθηκε Company of the Year.
Η βραδιά της τελετής
ξεκίνησε με το
χαιρετισμό της ΆνναςΜαρίας Παπίρη,
Wellness Editor Author, Co-Founder
Wellness Project,
BOUSSIAS, η οποία
μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Η καινοτομία των
προϊόντων τόσο στη
δημιουργία τους, με
την ανακάλυψη νέων
Άννα Μαρία Παπίρη, Wellness Editor – δραστικών συνθέσεων
Author Co-Founder Wellness Project - με βελτιωμένα
Παραγωγός Best in Pharmacy Awards χαρακτηριστικά και
2022
απόδοση, όσο και
στις καινοτομίες στη διαδικασία παραγωγής και στη
διαδικασία εισαγωγής τους στην αγορά, έχουν ξεπεράσει
τις προσδοκίες των καταναλωτών και έχουν εξασφαλίζει
υψηλότερη ανάπτυξη και μερίδιο αγοράς. Το κανάλι
του φαρμακείου έχει αλλάξει επίσης την αντίληψη των
καταναλωτών και έχει ανοίξει την ομπρέλα του κοινού
του, καθώς ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις και έχει αυξήσει
την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών, παρέχοντας
ολοκληρωμένες προτάσεις για ευαισθητοποιημένους
καταναλωτές. Επίσης, η καινοτομία και το μάρκετινγκ
είναι οι βασικοί πυλώνες, οι οποίοι αναδεικνύουν αυτήν
την αγορά. Όλοι εμείς καλούμαστε να στηρίξουμε την
ανάπτυξη των φαρμακείων με τη βράβευση καινοτόμων
προϊόντων OTC, τα οποία αφορούν την ευζωία σε κάθε
ηλικία, αλλά και τις καινοτόμες υπηρεσίες και ευφυείς
τεχνικές marketing προς τον καταναλωτή και την
επιχειρηματική αγορά».
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναδεικνύουμε την επιστημονική
και επιχειρηματική αριστεία»
Σοφία Μητάκου, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής,
Καθηγήτρια Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, Τομέας
Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων

Σήμερα, πολύ
περισσότερο
σε σχέση με
προηγούμενες
δεκαετίες,
οι εταιρείες
επενδύουν σε
ανθρώπινο
δυναμικό
εξειδικευμένο, σε νέα αξιόλογα, καταρτισμένα και δυναμικά
στελέχη, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων και διδακτορικής
διατριβής, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αυξημένη
αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών φορέων.
Παράλληλα, αξιοποιείται και ενσωματώνεται η επιστημονική
έρευνα στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα, νέοι
αξιόλογοι απόφοιτοι των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων έχουν
ευκαιρίες απασχόλησης και μετάδοσης της τεχνογνωσίας και
παράγονται νέα καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Τα «Best in Pharmacy Awards» υλοποιούνται για 5η συνεχή
χρονιά και δίνουν την ευκαιρία να αναδειχτούν προϊόντα και
υπηρεσίες που διακρίθηκαν φέτος στο χώρο του φαρμακείου.
Παράγονται από καθιερωμένες καθώς και νέες δυναμικές
εταιρείες του χώρου με τη χρήση πιστοποιημένων μεθόδων και
πρώτων υλών με τεκμηριωμένη δράση και δοσολογία.
Κυρίως πρόκειται για καινοτόμα προϊόντα που βρήκαν
ανταπόκριση τόσο από το καταναλωτικό κοινό όσο και από
τους φαρμακοποιούς και μας δίνουν σήμερα την ευκαιρία να
επιβραβεύσουμε όλους τους συντελεστές που οδήγησαν στη
δημιουργία τους και ταυτόχρονα να αναδείξουμε την επιστημονική
και την επιχειρηματική αριστεία. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους
τους σημερινούς διαγωνιζόμενους να παραμείνουν πάντα
δημιουργικοί, τους εύχομαι κάθε επιτυχία και πιστεύω ότι με
επιμονή και έμπνευση αργά ή γρήγορα θα πετύχουν τους
επιστημονικούς και επιχειρηματικούς τους στόχους.

BOUSSIAS

«Η μεγάλη συμμετοχή των
εταιρειών και το επίπεδο της
κριτικής επιτροπής αποδεικνύουν
την επιτυχία του εγχειρήματος»
Δημήτρης Αλιμπέρτης, Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΣΥΦΑΚ

Τα «Best in Pharmacy Awards» αποτελούν ένα σημαντικό θεσμό
στον κλάδο του φαρμακείου, καθώς προάγουν την καινοτομία,
την ποιότητα και την εξωστρέφεια. Παράλληλα αποτελούν
κίνητρο για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του
φαρμακείου να δημιουργήσουν, να βελτιώσουν τα προϊόντα
τους και να αναβαθμίσουν τις πρακτικές τους είτε σε επίπεδο
παραγωγικής διαδικασίας είτε στο επίπεδο του μάρκετινγκ και
της προώθησης προϊόντων φαρμακείου. Αποτελούν επίσης
πηγή έμπνευσης καινοτομίας για όλους τους εμπλεκομένους
και εφαλτήριο για την ευρύτερη αγορά του φαρμακείου να
εξελίσσεται και να μετασχηματίζεται συνεχώς, ανταποκρινόμενη
στα νέα δεδομένα και στις ανάγκες των καταναλωτών. Οι
επιχειρήσεις που επιβραβεύονται αποκτούν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα καθώς ισχυροποιείται τo brand τους και καθίσταται
ακόμη πιο αναγνωρίσιμο στους καταναλωτές. Τα προϊόντα και
οι πρακτικές τους, που συμμετέχουν και βραβεύονται, αποκτούν
προστιθέμενη αξία και αναδεικνύονται στο ευρύτερο κοινό. Οι
συμμετέχουσες εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν τη συμμετοχή
και τη βράβευσή τους για να κερδίσουν μεγαλύτερη δημοσιότητα
και προβολή, αυξάνοντας τα μερίδια αγοράς τους στην εγχώρια
αλλά και στη διεθνή αγορά. Η μεγάλη συμμετοχή των εταιρειών
του κλάδου και το επίπεδο της κριτικής επιτροπής αποδεικνύουν
την επιτυχία του εγχειρήματος!
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ΘΕΣΜΙΚΟΊ ΦΟΡΕΊΣ

«Η επιβράβευση της Αριστείας
αποτελεί ζητούμενο σήμερα»
Δημήτρης Φιλίππου, πρόεδρος ΕΟΦ

Τα «Best in Pharmacy Awards»
είναι πλέον ένας θεσμός που
αποσκοπεί στη βράβευση της
αριστείας, την οποία τόσο πολύ
την έχουμε ανάγκη, προκειμένου
να διασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό
επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών
στο φαρμακείο.

«Αριστεία, πρωτοπορία, πάθος
για εξέλιξη, δημιουργικότητα,
συνεργασία και ομαδικότητα»
Ολύμπιος Παπαδημητρίου, πρόεδρος ΣΦΕΕ

Είναι σπουδαίο στο χώρο της
υγείας να προκρίνουμε και να
διακρίνουμε τους άριστους
που με επαγγελματισμό
και ήθος προσπαθούν
για το καλύτερο. Θερμά
συγχαρητήρια στις εταιρείες
που βραβεύθηκαν. Ο χώρος
του φαρμακείου είναι το
απόλυτο σημείο συνάντησης
της πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας, της ατομικής ευεξίας,
του δημιουργικού μάρκετινγκ και της πώλησης που βασίζεται
στο συναίσθημα. Διοργανώσεις όπως τα «Best in Pharmacy
Awards» μας δίνουν την ευκαιρία να επιβραβεύσουμε την
έμπνευση και τη δημιουργικότητα όλων όσων ασχολούνται με
το χώρο του φαρμακείου. Ο θεσμός των «Best in Pharmacy
Awards» συμπλέει και με τις βασικές αρχές που διέπουν τον
Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)
που εκπροσωπώ: αριστεία, πρωτοπορία, πάθος για εξέλιξη,
δημιουργικότητα, συνεργασία και ομαδικότητα.
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«Για ακόμη μια χρονιά
αναδεικνύεται η ανάγκη της
Υπεύθυνης Αυτοφροντίδας»
Δημήτρης Μωραΐτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου
Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης

Εκ μέρους του ΔΣ του
ΕΦΕΧ και των μελών του
Συνδέσμου, θα επιθυμούσα
να ευχαριστήσω θερμά
την εταιρεία BOUSSIAS
για την οργάνωση αυτής
της εκδήλωσης και για
την πρόσκληση. Είναι
μεγάλη τιμή και χαρά
που παραβρέθηκα στη
βράβευση εταιρειών
και συναδέλφων που
συμπορευόμαστε στον
τομέα των OTC και λοιπών
προϊόντων φαρμακείου. Τα «Best in Pharmacy Awards»,
αυτός ο ιδιαίτερα επιτυχημένος θεσμός επιβράβευσης
καλών πρακτικών marketing και καινοτομίας προϊόντων
φαρμακείου, έρχεται φέτος με ανανεωμένες κατηγορίες και
σημαντική αύξηση συμμετοχών τόσο σε αριθμό εταιρειών
όσο και σε αριθμό υποψηφιοτήτων. Αξίζουν συγχαρητήρια
σε όλους για την προσπάθεια, από την οποία ακόμα μια
φορά αναδεικνύεται η ανάγκη της Αυτοφροντίδας. Ο ΕΦΕΧ
έχει ως όραμα την ανάπτυξη και ανάδειξη της Υπεύθυνης
Αυτοφροντίδας, μέσω της υπεύθυνης ενημέρωσης,
της ενδυνάμωσης του ρόλου του φαρμακοποιού, της
προσφοράς αποτελεσματικών και καινοτόμων φαρμάκων,
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση της υγείας
και της ευημερίας των πολιτών και της κοινωνίας. Προς
αυτήν την κατεύθυνση, ο ΕΦΕΧ δημιούργησε την καμπάνια:
«Με ΦροντίΖΩ ΚΑΛΑ», μια εκστρατεία ενημέρωσης του
Έλληνα πολίτη στην έννοια της Αυτοφροντίδας, μέσω της
πρόληψης. Ύψιστη αναγνώριση αποτελεί το γεγονός ότι η εν
λόγω εκστρατεία έλαβε την αρωγή και υποστήριξη από το
υπουργείο Υγείας, έπειτα από σχετικό αίτημά μας.
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«Οι βραβεύσεις δίνουν εγκυρότητα και στα
καλλυντικά προϊόντα και στα δίκτυα διανομής»
Θεόδωρος Γιαρμενίτης, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων και
Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων

Για μια ξενάγηση στον
κλάδο της Όμορφης
Βιομηχανίας στο
δίκτυο του φαρμακείου
θα αναφέρω ότι η
Βιομηχανία Καλλυντικών
αποτελεί το ισχυρότερο
σε δύναμη μετά το φάρμακο προϊόν. Σήμερα το φαρμακείο
είναι σε ζηλευτή θέση για τα καλλυντικά όλων των
ειδών. Είμαστε υπερήφανοι για τα αποτελέσματα. Τώρα
έχουμε ένα νέο δίκτυο στην online αγορά καλλυντικών.
Ο τζίρος των online πωλήσεων καλλυντικών από 100

BOUSSIAS

εκ. € το 2018 εκτιμάται ότι αγγίζει τριπλάσιο μέγεθος
πλέον. Σήμερα ο κλάδος των καλλυντικών αναμένεται να
καταγράψει αυξήσεις πωλήσεων σε αξία κατά 4,0%, η
οποία θα προέλθει κυρίως από την ευρεία διανομή (31%),
το φαρμακείο (21%) και την επιλεκτική διανομή (16%).
Το φυσικό φαρμακείο και το online φαρμακείο αποτελεί
το βιώσιμο μέλλον της Ομορφιάς. Γι’ αυτό σήμερα οι
βραβεύσεις στα «Best in Pharmacy Awards 2022» θα
δώσουν εγκυρότητα και στο προϊόν και στο δίκτυο. Τέλος
το περιοδικό της BOUSSIAS «Φαρμακευτικός Κόσμος»
δίνει μεγάλη βοήθεια στο δίκτυο του φαρμακείου και
ευχαριστούμε τους συνεργάτες του.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

«Χρυσό Βραβείο για την καλύτερη διαφημιστική́ καμπάνια
στους επαγγελματίες υγείας»
Μίλτος Αγιούμπ, Αντιπρόεδρος ΔΣ Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

βραβεία επιτυγχάνουν να αναδείξουν τη σημασία όλων
των αποφάσεων και πρακτικών αλλά πρωτίστως των
ανθρώπων και των ομάδων που συνεργάζονται, ώστε
καινοτόμα προϊόντα υγείας και ευεξίας να φτάνουν σε
εκείνους που τα χρειάζονται και να παρέχουν λύσεις.

Ως Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ είμαστε στην ευχάριστη θέση
να στηρίζουμε για μία ακόμη χρονιά το θεσμό των
«Best in Pharmacy Awards». Η διπλή κατεύθυνση της
διοργάνωσης, με έμφαση τόσο σε αυτά καθαυτά τα
προϊόντα όσο και στα μέσα και τις πρακτικές επικοινωνίας
και διάθεσής τους στην αγορά των φαρμακείων,
παρακολουθεί και επιβραβεύει όλα τα στάδια της
λειτουργίας του μάρκετινγκ, είτε σε προϊοντικό είτε σε
ευρύτερο εταιρικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, τα φετινά

Για το λόγο αυτό είμαστε χαρούμενοι που ο Όμιλος
ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ συγκαταλέγεται στους βραβευθέντες
της φετινής χρονιάς με το Χρυσό Βραβείο για
την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια στους
επαγγελματίες υγείας. Πράγματι, κλείνοντας 40
χρόνια λειτουργίας ως η πρώτη επιλογή καθημερινής
εξυπηρέτησης του μεγαλύτερου αριθμού φαρμακείων
πανελλαδικά, κληθήκαμε να γιορτάσουμε τα
γενέθλιά μας με την πανδημία της Covid-19 σε
πλήρη εξέλιξη.
Ανταποκριθήκαμε, λοιπόν, στην πρόκληση, καινοτομήσαμε
και αξιοποιήσαμε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία
και υβριδικούς τρόπους επικοινωνίας, ώστε να
αλληλεπιδράσουμε και να «συναντηθούμε εξ αποστάσεως»
με τα μέλη, τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους
συνεργάτες-προμηθευτές μας και να δηλώσουμε από
κοινού πως «40 χρόνια μαζί... και συνεχίζουμε».

Καθημερινές δόσεις ενημέρωσης στον υπολογιστή σας!

Γίνετε συνδρομητής και εξασφαλίστε διαρκή
ενημέρωση και ρεπορτάζ γύρω από την υγεία,
το φάρμακο και τη λειτουργία των φαρμακείων.
Αρχισυντάκτρια: Βάσω Καλυβιώτη T: 6940-65.49.36 E: v.kalyvioti@boussias.com
Διαφήμιση: Βαρβάρα Τασάκου, T: 210-66.17.777 (εσωτ. 385) F: 210-66.17.778 E: b.tassakou@boussias.com
Συνδρομές: Ματίνα Μπελεγρή T: 210 66 17 777 (εσ. 246) E: mbelegri@boussias.com
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«Επιβραβεύτηκαν η έμπνευση, η δημιουργικότητα και ο αγώνας
για ξεχωριστά προϊόντα και υπηρεσίες»
Θανάσης Μουχτής, Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ

Είναι μεγάλη τιμή και χαρά η συμμετοχή μου ως µέλος της
κριτικής επιτροπής στη διοργάνωση των «Best in Pharmacy
Awards», όπου επαινείται η εξαιρετική προσπάθεια των
ειδικών στο χώρο του φαρμακείου. Ο θεσμός αυτός έχει
βοηθήσει την αγορά και την ανάπτυξη των φαρμακείων,
εστιάζοντας στις επιτυχίες των προϊόντων και των πρακτικών
που βοηθούν την εξέλιξή τους. Ταυτόχρονα, επιβραβεύεται
η έμπνευση, η δημιουργικότητα, αλλά και ο αγώνας όλων
των εργαζομένων που βρίσκονται πίσω από όλες αυτές τις
προσπάθειες, ενισχύοντας την καινοτομία και προσφέροντας
στους καταναλωτές ξεχωριστά προϊόντα ή υπηρεσίες. Είναι
εξίσου σημαντική με την εμπορική επιτυχία και η ηθική
επιβράβευση όλων αυτών των ανθρώπων που δίνουν και τη
ψυχή τους σε αυτήν την προσπάθεια και δεν σταματούν λεπτό
να ονειρεύονται. Στόχος είναι η κινητοποίηση των εταιρειών
του κλάδου του φαρμακείου όχι μόνο στη διαρκή βελτίωση
των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, αλλά και στην
προβολή τους και επικοινωνία τους στο κοινό. Οι βραβευμένες
πρακτικές μάρκετινγκ και τα προϊόντα του φαρμακευτικού
κλάδου εμπνέουν και δίνουν λύσεις στην ενίσχυση του ρόλου
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του φαρμακοποιού, της επικοινωνίας με τον ασθενή και γενικά
της σχέσης του πελάτη με το φαρμακείο, εξασφαλίζοντας
αξιοπιστία και αναλυτική πληροφόρηση και ενδυναμώνοντας με
τον καλύτερο τρόπο την εμπειρία του πελάτη στο φαρμακείο. Η
Φαρμακευτική μέσα από τα εξαιρετικά σημαντικά επιτεύγματά
της, ειδικά τα τελευταία έτη, ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία
και δημιουργικότητα. Ο Όμιλος ΠΕΙΦΑΣΥΝ, ένας από τους
μεγαλύτερους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών, στηρίζει,
αναγνωρίζει και ευχαριστεί τις εταιρείες για τα προϊόντα που
μας διαθέτουν. Τα προϊόντα αυτά αποτελούν τα βασικά εφόδια,
με τα οποία εξυπηρετούμε τις ανάγκες του κοινού και των
φαρμακείων, στηρίζοντας με τον καλύτερο τρόπο το ρόλο τους
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Επιπλέον, θα ήθελα να
συγχαρώ όλους όσους συμμετείχαν στην άριστη οργάνωση
των «Best in Pharmacy Awards». Ιδιαίτερη αναφορά στη
χρήση και αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσα
από την οποία όλα τα μέλη της επιτροπής μπορέσαμε να
ενημερωθούμε κατάλληλα για τους διαγωνιζόμενους και να
αξιολογήσουμε σωστά τις υποψηφιότητες όλων.
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«Οι διακρίσεις μάς εμπνέουν και μάς κινητοποιούν για τη βελτίωση
των προϊόντων μας»
Θανάσης Τσιρίκος, Business Unit Manager Greece & Cyprus, Abbott Nutrition International

Αφ’ ενός αντιλαμβανόμενοι την απήχηση που έχει ο θεσμός των «Best in Pharmacy
Awards» στα στελέχη των φαρμακευτικών εταιρειών που συστηματικά εργάζονται
στο χώρο της υγείας, αφ' ετέρου με γνώμονα τη διακεκριμένη σύσταση της
Επιτροπής Αξιολόγησης σε αυτά, η Abbott Nutrition International συμμετείχε το
2022 υποστηρίζοντας ενεργά τη διοργάνωσή τους.
Ως εκπρόσωπος της εταιρείας Abbott Nutrition International στην Ελλάδα
μεταφέρω τα συγχαρητήρια όλων μας για τις εξαιρετικές επιδόσεις του συνόλου
των συμμετοχών υπερθεματίζοντας για τους βραβευθέντες. Οι διακρίσεις αυτές
μας εμπνέουν και μας κινητοποιούν, ώστε προσηλωμένοι να ασχολούμαστε με τη
βελτίωση των προϊόντων μας.
Απώτερος στόχος παραμένει διαχρονικά να φθάνουν μέσω των φαρμακείων
καινοτόμα σκευάσματα στους καταναλωτές για την προαγωγή της υγείας στον
ασθενή, το άτομο, την κοινότητα. Εξάλλου, για όλους εμάς τους εργαζόμενους στην
Abbott Nutrition International, η επιτυχία μας κρίνεται από τις λύσεις και τη βοήθεια
που παρέχουμε για να ζουν οι άνθρωποι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε κάθε
ηλικία και στάδιο της ζωής τους.

Αριστερά: Μαριάνη
Μπεγνή/Market Access
& Regulatory Manager
Abbott Nutrition
International
Δεξιά: Ελίνα Βεκρή /
Group Brand Manager
NUXE-Innovis Pharma
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«Γιορτάζουμε τα 100 χρόνια καινοτομίας και
επιτυχημένων λανσαρισμάτων»
Σόνια Λαζαρίδου-Γερολυμάτου, Γενική Διευθύντρια Κλάδου OTC και Αντιπρόεδρος
Gerolymatos International

Βαδίζοντας προς τα 100
χρόνια λειτουργίας της
εταιρείας μας, με ιδιαίτερη
χαρά δεχόμαστε αυτά τα δύο
βραβεία από την BOUSSIAS.
Η εταιρεία Γερολυμάτος
ξεκίνησε την πορεία της
στο χώρο της υγείας το
1923, από το φαρμακείο
του Νίκου Γερολυμάτου στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα,
σχεδόν 100 χρόνια μετά, έρχεται μία ακόμα επικύρωση
των προσπαθειών μας για επιτυχημένα λανσαρίσματα
μέσω καινοτόμων και αποτελεσματικών προϊόντων που θα
προάγουν την υγεία των συνανθρώπων μας και μάλιστα,

μέσα από την ψήφο φαρμακοποιών, ακαδημαϊκών αλλά και
έγκυρων επαγγελματιών υγείας που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο μας. Τα δύο βραβευμένα προϊόντα, Sinomarin &
Foltene Pharma ανήκουν στο portfolio των ιδιοπαραγόμενων
προϊόντων της εταιρείας και διανέμονται σε πάνω από 40
χώρες παγκοσμίως. Η σειρά ρινικών αποσυμφορητικών με
βάση το θαλασσινό νερό Sinomarin διατίθεται πάνω από 20
χρόνια στα φαρμακεία παγκοσμίως, ενώ η δερμοκαλλυντική
σειρά προϊόντων της Foltene Pharma αποτελεί ένα brand
συνώνυμο με την ενδυνάμωση της τρίχας, αφού κυκλοφορεί
στα φαρμακεία πάνω από 6 δεκαετίες. Ευχαριστούμε θερμά
την BOUSSIAS για αυτήν τη βράβευση, που αποτελεί μία
ακόμα απόδειξη των επιτυχημένων στρατηγικών μας πλάνων,
που εκπονούνται με ομαδική προσπάθεια.

«87 χρόνια ιστορίας στην αγορά φαρμακευτικών και καταναλωτικών
προϊόντων»
Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος Adelco

Η εταιρεία Adelco πάντα είχε
και έχει όραμα να συμβάλλει
στη βελτίωση της υγείας
και της ποιότητας ζωής
των ανθρώπων. Στόχος
μας είναι η δημιουργία
προϊόντων αρίστης ποιότητας
σε ανταγωνιστικές τιμές.
Ο πρόεδρος της Adelco, Ευάγγελος
Ακόμα και στις δύσκολες
Κολοκοτρώνης, απεβίωσε στις 2
οικονομικά εποχές που
Οκτωβρίου 2022
περνάει η χώρα μας,
συνεχίζουμε να επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό των
εγκαταστάσεων μας, στην ανανέωση του μηχανολογικού
αλλά και του εργαστηριακού εξοπλισμού. Το ενδιαφέρον μας
είναι στραμμένο στο ανθρώπινο δυναμικό, αποβλέποντας στη
στελέχωση της εταιρείας με τους καλύτερους και ικανότερους
επιστήμονες και από απόψεως γνώσεων αλλά και ηθικής
αξίας. Ο συνδυασμός σύγχρονης υποδομής και ικανών
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στελεχών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής
προϊόντων υψηλής ποιότητας και συγχρόνως τη μείωση του
κόστους. Έτσι η Adelco έχει καταφέρει να έχει ανταγωνιστικές
τιμές με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων και των
εξαγωγών. Στρατηγική της εταιρείας μας είναι η ανάπτυξη
νέων καινοτόμων προϊόντων και επωφελών συνεργασιών
στους τομείς των φαρμάκων, καλλυντικών και συμπληρωμάτων
διατροφής και πιστεύω ότι και αυτή τη χρονιά η κατανάλωση
των προϊόντων αυτών θα είναι καλύτερη από τη περσινή. Η
εταιρεία Adelco και οι άνθρωποι μας είναι πάντα κοντά στη
κοινωνία και συνεχίζουμε να προσφέρουμε μέσα στο πλαίσιο
της Εταιρικής Κοινωνικής μας Ευθύνης. Μετά από σχεδόν έναν
αιώνα επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική και παγκόσμια
αγορά συνεχίζουμε και διευρύνουμε τη δραστηριότητά μας.
Η αξιοπιστία και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας είναι
το κλειδί της επιτυχίας που μας κάνει να κερδίζουμε συνεχώς
την προτίμηση και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των
συνεργατών μας και αυτό θα το συνεχίσουμε και στο μέλλον.
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«Επιβραβεύουμε όλες τις προσπάθειες που προάγουν
την ανθρώπινη υγεία»
Σπύρος Μπόκιας, Γενικός Διευθυντής Prisum Hellas

Αριστερά: Σπύρος
Μπόκιας/ General
Manager Prisum
Hellas, Δημήτρης
Αλιμπέρτης/ Γενικός
Διευθυντής Ομίλου
ΣΥΦΑΚ, Θάνος
Ντάκουλας/ Sales
Director Prisum
Hellas

Είναι χαρά μας που η Prisum Hellas, ως υποστηρικτής
των «Best in Pharmacy Awards», συμβάλλει στη συνέχιση
θεσμών που επιβραβεύουν την προσπάθεια όλων των
εταιρειών να προάγουν την υγεία και να βρίσκονται
δίπλα στον άνθρωπο με την παροχή ασφαλών προϊόντων,
καθώς και κοινωνικές δράσεις και πρακτικές marketing
και επικοινωνίας. Επιπλέον, νιώθουμε υπερήφανοι που η
Vitabiotics απέσπασε δύο βραβεία επιβραβεύοντας τις
προσπάθειες όλων μας στην Prisum Hellas να προσφέρουμε
καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας, πάντα σε αρμονία
με τη φύση και με σεβασμό προς τη ζωή. Το Gold Βραβείο
για τη σειρά προϊόντων Pregnacare, ως καλύτερο προϊόν
για τη γυναίκα αλλά και ως η Νο1 επιλογή σε Ηνωμένο
Βασίλειο και Ελλάδα, επισφραγίζει το γεγονός ότι πρόκειται
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για μια ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής
που βρίσκεται δίπλα στη γυναίκα σε μια πολύ σημαντική
περίοδο της ζωής της: πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την
κύηση. Το Bronze Βραβείο για το προϊόν Ultra Vitamin C+D
Fizz στην κατηγορία καλύτερο προϊόν για την προστασία
από την Covid-19, αποτελεί για εμάς μια διάκριση που
αποδεικνύει την ανταπόκρισή μας στην κάλυψη της ανάγκης
των καταναλωτών για ενίσχυση της υγείας τους ακόμα και
σε κρίσιμες συνθήκες όπως αυτή της πανδημίας. Κλείνοντας,
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την κριτική επιτροπή
για την εμπιστοσύνη της, καθώς και την BOUSSIAS για την
εξαιρετική διοργάνωση και το έργο της. Συγχαρητήρια σε
όλους τους βραβευθέντες καθώς και στους συμμετέχοντες
στα «Best in Pharmacy Awards»!
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ

«Προσφέρουμε πρωτοποριακά προϊόντα με έμπνευση από την Ελλάδα»
Κώστας Παρτσινέβελος, Head of Sales KORRES

Το 2022 υπήρξε μια ακόμα
χρονιά καινοτομίας για την
KORRES. Μέσα από ένα
ταξίδι που ξεκίνησε πριν
από 26 χρόνια, η μάρκα έχει
καταφέρει να τελειοποιήσει
το δικό της κύκλο αξιακών
επιλογών -ένας κύκλος που
ξεκινά από τη φύση, φτάνει
στην επιδερμίδα και κλείνει, προσφέροντας πίσω στον
πλανήτη και στον άνθρωπο. Τη φετινή χρονιά ξεχώρισε
το επαναλανσάρισμα της σειράς Ελληνικό Γιαούρτι
-trademark συστατικό- το οποίο υποστηρίχθηκε με
ολιστική προσέγγιση στην επικοινωνία, ενιαίο μήνυμα
και εικόνα στα φαρμακεία, με ειδικές προβολές, βιτρίνες,
special events και εκπαίδευση. Παράλληλα, η νέα
καμπάνια προβλήθηκε τόσο σε παραδοσιακά μέσα όσο
και στο digital περιβάλλον, προσελκύοντας το ενδιαφέρον

των καταναλωτών. «Ηero» προϊόν της σειράς αναδείχθηκε
το καινοτόμο Ελληνικό Γιαούρτι Ενυδατικό Gel Ματιών,
το οποίο μας έκανε περήφανους με το Gold βραβείο,
μεταξύ άλλων. Η βράβευση ως Brand Of The Year
από τα Best In Pharmacy Awards -βραβεία θεσμός για
τα προϊόντα φαρμακείου- είναι ιδιαίτερα τιμητική και
αποτελεί κίνητρο για όλους εμάς τους ανθρώπους της
KORRES να συνεχίσουμε να προσφέρουμε πρωτοποριακά
προϊόντα με έμπνευση την Ελλάδα, εστιάζοντας στην
ελληνική φύση και στους Έλληνες καλλιεργητές και
αξιοποιώντας την επιστημονική έρευνα, με πυξίδα πάντα
τις αξίες της μάρκας, οι οποίες παραμένουν αναλλοίωτες
από τη δημιουργία της. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ
από όλη την ομάδα KORRES προς τους συνεργάτες
φαρμακοποιούς, οι οποίοι είναι συνοδοιπόροι σε αυτήν
την προσπάθεια. Χωρίς την υποστήριξή τους, δεν θα
βρισκόμασταν σε αυτήν τη θέση.

Από αριστερά:
Καμούτσα Αναστασία/
Marketing & Τrade
marketing Assistant,
Κόντη Ευσταθία/
Brand Manager,
Νταλαμάγκα Κατερίνα/
Greece Marketing
Manager, Χρυσομαλίδου
Κωνσταντίνα/Greece
Training Manager,
Παρτσινέβελος
Κωνσταντίνος/Head of
Greece Sales Pharma,
Αλεξοπούλου Λένα/
Greece Trade Marketing
Manager, Μανούρη
Σταυρινίκη/Junior Brand
Manager

BOUSSIAS
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«Επαγγελματισμός, δημιουργικότητα και όραμά μας η διαρκής εξέλιξη»
Χριστίνα Κοράλη, Business Unit Director, Innovis Pharma

To Βραβείο Company of the Year αλλά και το Platinum
βραβείο για το Nuxe Super Serum [10] ως το Καλύτερο
προϊόν για Περιποίηση Προσώπου μας τιμούν ιδιαίτερα
και μας ενθαρρύνουν στη συνεχή προσπάθειά μας για
περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας μας σε ένα αρκετά
δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον για το επιχειρείν. Το
τμήμα φαρμακείου της εταιρείας Innovis Pharma όχι μόνο
παρουσιάζει διψήφια ανάπτυξη τα 4 τελευταία χρόνια
αλλά έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μεγάλων ξένων

οίκων για την αποκλειστική διάθεση των brands τους
στην ελληνική αγορά. Η επιτυχία αυτή δεν οφείλεται μόνο
στα εξαιρετικά προϊόντα που περιλαμβάνει το portfolio
της εταιρείας μας αλλά και στην ομάδα marketing και
πωλήσεων που εργάζεται με υψηλό επαγγελματισμό,
δημιουργικότητα και όραμα την εξέλιξη. Ένα μεγάλο
ευχαριστώ τόσο στην εταιρεία BOUSSIAS όσο και στην
Κριτική Επιτροπή για τη διάκριση και αναγνώριση της
προσπάθειάς μας που μας γέμισε χαρά και έμπνευση.

Από αριστερά: Σωκράτης Γκιώζος / Product Manager, Αλεξάνδρα Κυπραίου / Digital Marketing Manager, Γιώργος Εμμανουήλ / Sales Manager, Μιχάλης
Δαλαμβέλας / Head of HR, Βίκυ Ζμπλούχου / Product Manager, Ευγενία Τσαγγέτα / Marketing Assistant, Χριστίνα Κοράλη / Business Unit Director
Pharmacy, Ελίνα Βεκρή / Group Brand Manager, Αλέξανδρος Γιαννακάκης / Area Sales Manager, Έλενα Τσιούτσια / Brand Manager
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PLATINUM ΒΡΑΒΕΙΑ

«Η τεχνογνωσία και η εμπειρία των 22 ετών της NetPlanet
ανταμείφθηκε με τον καλύτερο τρόπο»
Βίβιαν Ηλιάδη, Managing Director, NetPlanet

Από αριστερά: Απονεμητής Δρ. Δημήτρης Φιλίππου
/ Πρόεδρος ΕΟΦ, Κάτια Καπνίση / CEO - Cosmos
Pharmacy & Βίβιαν Ηλιάδη / Managing Director NetPlanet

Αισθανόμαστε μεγάλη περηφάνια για το Platinum βραβείο που κατακτήσαμε
στα «Best in Pharmacy Awards 2022» και μας συγκινεί ιδιαίτερα το γεγονός
ότι η τεχνογνωσία και η εμπειρία των 22 ετών της NetPlanet ανταμείφθηκε
με τον καλύτερο τρόπο! Θα θέλαμε να δώσουμε θερμά συγχαρητήρια στην
ομάδα μας που επιμελήθηκε την κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος
www.cosmospharmacy.gr, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι είναι σε
θέση να απογειώσει την ποιότητα των υπηρεσιών μας, και γι’ αυτό το λόγο
θα θέλαμε να τους αφιερώσουμε ολόψυχα αυτήν τη σημαντική διάκριση. Θα
θέλαμε επίσης να πούμε να μεγάλο "Ευχαριστώ" στη διοργάνωση και στους
συντελεστές των «Best in Pharmacy Awards», τα οποία δίνουν την ευκαιρία
σε ένα μεγάλο μέρος επιχειρήσεων και οργανισμών να προβάλλουν με
σεβασμό τις καινοτόμες ιδέες τους, τα προϊόντα, αλλά και τις υπηρεσίες που
έχουν στόχο να εμπνεύσουν δημιουργικά τον φαρμακευτικό κλάδο.

GOLD ΒΡΑΒΕΙΑ

«Η εξυπηρέτηση στο φαρμακείο απαιτεί ενσυναίσθηση και σεβασμό
στον άνθρωπο»
Βύρων Τσιμόπουλος, υπεύθυνος φαρμακοποιός στο φαρμακείο RADIX

Ο Β. Τσιμόπουλος (δεξιά) λαμβάνει το βραβείο από
τον Σ. Μπόκια, General Manager Prisum Hellas.

BOUSSIAS

Με πολύ υπερηφάνεια δεχόμαστε αυτό το βραβείο για την καλύτερη εξυπηρέτηση
πελατών σε φαρμακείο. Τα 5 χρόνια λειτουργίας του στέκεται δίπλα στις ανάγκες
των πελατών με κάθε δυνατό τρόπο. Για εμάς η σωστή εξυπηρέτηση δεν είναι μια
τυπική διαδικασία, απαιτεί υψηλή ενσυναίσθηση και σεβασμό στον άνθρωπο. Γι’
αυτό και προσπαθούμε διαρκώς να εξελίσσουμε το επίπεδο εξυπηρέτησης, ώστε
κάθε πελάτης να βιώνει μια ξεχωριστή εμπειρία. Ειδικά στις δύσκολες στιγμές που
περάσαμε παγκοσμίως, σταθήκαμε δίπλα στο κοινό μας με πληθώρα προϊόντων
και υπηρεσιών, προσφέροντας το χαμόγελο μας, τη θετική μας ενέργεια και την
ελπίδα ότι όλα θα επιστρέψουν στην κανονικότητα. Το φαρμακείο RADIX αποτελεί
ένα από τα πιο σύγχρονα φαρμακεία στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Σμύρνης,
αποτελούμενο από ανθρώπους παθιασμένους με το αντικείμενό τους. Συνδυάζοντας
τις γνώσεις της διοίκησης με την επιστήμη της Φαρμακευτικής, έχουμε δημιουργήσει
ένα από τα πιο καινοτόμα μοντέλα φαρμακείων, παρέχοντας προσωποποιημένη
φαρμακευτική συμβουλή σε συνδυασμό με κοινά αλλά και εξειδικευμένα φάρμακα.
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«Η διάκριση συνδέεται με την παρουσία της Lavipharm
για περισσότερα από 110 χρόνια στην ελληνική αγορά»
Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Head of Marketing & Sales CHC Lavipharm

Το Algon® έχει μια τεράστια
κληρονομιά και σπουδαία
παρακαταθήκη, καθώς είναι το
πρώτο ελληνικό αναλγητικό με
ιστορία 70 ετών, μια ελληνική
καινοτομία στο χώρο της
φαρμακευτικής επιστήμης. Συνεπώς,
η ικανοποίηση για την αναγνώριση
σε έναν τόσο σημαντικό θεσμό
του φαρμακευτικού κλάδου, όπως
τα «Best in Pharmacy Awards»,
μας δίνει επιπλέον κίνητρο για να
συνεχίσουμε την προσπάθεια που
έχουμε ξεκινήσει για τη νέα εποχή
του Algon®. Τα 3 βραβεία, καθένα
ξεχωριστά αλλά και συνολικά,
αποτελούν μια διάκριση που αποκτά
μεγαλύτερο βάρος προερχόμενη από μια κριτική επιτροπή
καταξιωμένων επαγγελματιών της αγοράς.
H 360° καμπάνια του Algon® βασίστηκε στις 3 δραστικές
ουσίες του προϊόντος (ακετυλοσαλικυλικό οξύ, παρακεταμόλη,
καφεΐνη) που μας έδωσαν την έμπνευση για να
δημιουργήσουμε τους Algon® Masters, τους 3 ήρωες του
Algon®, διαθέσιμοι άμεσα να αναλάβουν δράση όταν κάποιος
τους έχει ανάγκη. Η δράση λοιπόν του Mr. Ace, της Ms. Caff
& του Mr. Par θα αποτελέσει το βασικό άξονα επικοινωνίας
του brand το επόμενο διάστημα, δίνοντάς μας μεγάλη
ευελιξία τόσο σε brand activation tools όσο και σε content. Η
καμπάνια σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την
Digital Wise και την DVS και υλοποιήθηκε αμέσως μετά την
επέκταση της ένδειξης του Algon® για την αντιμετώπιση της
ημικρανίας.
Κάθε βραβείο έχει τη δική του αξία. Το βραβείο για το
Καλύτερο Επαναλανσάρισμα αναδεικνύει μια συλλογική
προσπάθεια από πολλά τμήματα της εταιρείας μας. Το
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βραβείο της κατηγορίας «Καλύτερο
προϊόν για Ποιότητα Ζωής & Καλύτερη
Υγεία» αναδεικνύει την αξία του Algon®
και τονίζει τη χρησιμότητά του ως μια
πολύτιμη λύση στην κατηγορία των OTC
αναλγητικών.
Αυτή λοιπόν η διάκριση συνδέεται επίσης
με την παρουσία και δραστηριότητα
της Lavipharm, για περισσότερα από
110 χρόνια στην ελληνική αγορά και τη
διεθνή της εμβέλεια εδώ και 3 δεκαετίες.
Αποτελεί μια ακόμη αναγνώριση σε μια
πορεία με πυξίδα την καινοτομία και
στόχο την παροχή αποτελεσματικών,
ασφαλών προϊόντων για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής του ανθρώπου.
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω πρώτα από όλους
την ομάδα του CHC για την υπέροχη συνεργασία και το
εξαιρετικό αποτέλεσμα, όλους τους συναδέλφους-οικογένεια
της Lavipharm που στηρίζουν την προσπάθειά μας, καθώς
και την επιτροπή για την αναγνώριση, που μας τιμά και
ταυτόχρονα, μας δικαιώνει.
Κυρίως όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση της
εταιρείας μας και προσωπικά τον κ. Τηλέμαχο Λαβίδα και
τον COO & Country Manager της Lavipharm κ. Παναγιώτη
Γιαννουλέα για την αμέριστη εμπιστοσύνη και στήριξη που
έδειξαν σε όλη την ομάδα κατά τη διάρκεια αυτού του
ωραίου ταξιδιού. Έχοντας στα χέρια μας ένα ιστορικό brand,
χαράξαμε μια νέα πορεία ακριβώς όπως την ονειρευτήκαμε,
την πιστέψαμε και, με ζήλο και κέφι, υλοποιήσαμε με
διαφορετικό positioning δημιουργώντας ένα concept που δεν
είχε ποτέ εμφανιστεί σε αυτήν την πολύ μεγάλη και δυναμική
αγορά των OTC αναλγητικών.
Το 2022 είναι μόνο η αρχή… Algon® & go on…
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20 χρόνια Sinomarin®! 20 χρόνια ελεύθερης αναπνοής για όλους,
με τη δύναμη της θάλασσας!
Αλέξανδρος Καμπάνης, Group Brand Manager_OTC Division Facilitator, Gerolymatos International

Βαδίζοντας προς τα 100 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας
μας, είμαστε ιδιαιτέρως περήφανοι για τη βράβευση του
Sinomarin®
στα «Best in Pharmacy Awards 2022»!
Ευχαριστούμε θερμά την BOUSSIAS για την άψογη
διοργάνωση και φυσικά την κριτική επιτροπή για το βραβείο
GOLD του Sinomarin® στην κατηγορία «Καλύτερο προϊόν
για Ποιότητα Ζωής & Καλύτερη Υγεία». Μας τιμά ιδιαίτερα
και μας δίνει ώθηση στο να γίνουμε ακόμα καλύτεροι!
Το Sinomarin® γεννήθηκε πριν από 20 χρόνια στη Γαλλία
ως το πρώτο υπέρτονο spray θαλασσινού νερού για ρινική
χρήση. Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη σειρά 100%
φυσικών ρινικών προϊόντων, με βάση το υπέρτονο διάλυμα
θαλασσινού νερού, ιδανική για την ικανοποίηση των
αναγκών της ρινικής κοιλότητας, με παρουσία σε πάνω από

40 χώρες παγκοσμίως. Το Sinomarin® εμπιστεύονται και
συστήνουν επαγγελματίες υγείας σε όλο τον κόσμο, όπως
παιδίατροι, Ω.Ρ.Λ, παθολόγοι, αλλεργιολόγοι και φυσικά
φαρμακοποιοί, ενώ η αποτελεσματικότητα και ασφάλειά του
καταδεικνύεται από σειρά
κλινικών μελετών.
Το Sinomarin® αποτελεί ιδιοπαραγώμενο προϊόν της
Gerolymatos International, μία από τις πιο παλαιές,
παραδοσιακές
και καταξιωμένες οικογενειακές επιχειρήσεις στην ελληνική
φαρμακευτική αγορά.
Τελειώνοντας, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια
σε όλους τους βραβευθέντες αλλά φυσικά και σε όλους
τους συμμετέχοντες!
Ραντεβού στα «Best in Pharmacy Awards 2023»!

Αριστερά: Ολύμπιος Παπαδημητρίου, πρόεδρος ΣΦΕΕ. Δεξιά: Αλέξανδρος Καμπάνης, Group Brand Manager_OTC Division Facilitator,
Gerolymatos International
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Foltène® PHARMA | 75 χρόνια έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας
Νικόλας Κατσιρούμπας, International Brand Manager | Foltène® PHARMA, Gerolymatos International

Όλη ομάδα της Foltène® PHARMA, του ιταλικού
δερμοκαλλυντικού brand ιδιοκτησίας της Gerolymatos
International, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη βράβευση
της Αγωγής Ενδυνάμωσης Βλεφαρίδων και Φρυδιών στο
θεσμό των «Best in Pharmacy Awards».
Το όραμα της Foltène® PHARMA ήταν και παραμένει να είναι
η συμβολή στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής
του ανθρώπου, έχοντας σαν στόχο την ανάπτυξη προϊόντων
άριστης ποιότητας και υψηλής αποτελεσματικότητας,
πιστοποιημένα από κλινικές μελέτες.
Η εξειδίκευση της Foltène® PHARMA για περισσότερα από 75
χρόνια στη θεραπεία της τριχόπτωσης αλλά και στην υγεία του
τριχωτού της κεφαλής, σε συνδυασμό με τη διαρκή έρευνα και
ανάπτυξη της μάρκας, οδήγησε στη δημιουργία της καινοτόμου

Αγωγής Ενδυνάμωσης Βλεφαρίδων και Φρυδιών που
ενσωματώνει και τα τρία αποκλειστικά δραστικά συστατικά
της μάρκας (Tricosaccaride®, Tricalgoxyl® και DN-Age™). Η
αποτελεσματικότητα από τη χρήση του προϊόντος μέσα σε
λίγες μόνο εβδομάδες, σε συνδυασμό με την προστασία από
το Blue Light, πολύ γρήγορα κέρδισε την εμπιστοσύνη των
καταναλωτριών και κατέκτησε ηγετικό μερίδιο πωλήσεων στην
κατηγορία, στο ελληνικό φαρμακείο.
Η βράβευση της Αγωγής με το SILVER award στην κατηγορία
«Καλύτερο προϊόν για τη Γυναίκα» μας χαροποιεί ιδιαίτερα
και σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την
κριτική επιτροπή για τη δική της ψήφο εμπιστοσύνης, καθώς
και την BOUSSIAS για τη διοργάνωση του θεσμού και φυσικά
να συγχαρούμε με τη σειρά μας όλες τις εταιρείες για τη
συμμετοχή τους στα φετινά βραβεία.

Αριστερά: Μίλτος Αγιούμπ, Αντιπρόεδρος ΔΣ Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ. Δεξιά: Νικόλας Κατσιρούμπας, International Brand Manager | Foltène® PHARMA,
Gerolymatos International
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ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

«Η παρουσία τόσων γυναικών αποδεικνύει τον ενεργό μας ρόλο
στο απαιτητικό επιστημονικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι»
Δρ. Ιωάννα Ανδρεάδου, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας

Είναι μεγάλη μου χαρά να παρευρίσκομαι ανάμεσα σας, ανάμεσα σε ανθρώπους
που εργάζονται και τιμούν τον φαρμακευτικό κλάδο, αυτόν που υπηρετώ και
αγαπώ εδώ και πολλά χρόνια τώρα. Με τιμά συνεπώς το γεγονός ότι η διάκριση
αυτή μου αποδίδεται από συναδέλφους, οι οποίοι αναγνωρίζουν την προσπάθεια
που καταβάλλεται στον ακαδημαϊκό χώρο και επιβραβεύουν την καινοτομία,
την αριστεία και τη δημιουργική σκέψη. Και είναι σημαντικό να πω στο σημείο
αυτό ότι η βράβευσή μου απευθύνεται μεν στο δικό μου πρόσωπο αλλά δεν
θα ήθελα να της προσδώσω προσωπικό χαρακτήρα. Δηλαδή, στο δικό μου
τιμητικό βραβείο και σε αντίστοιχα λοιπών ερευνητών ή εταιρειών, πρέπει να
αντικατοπτρίζονται οι ομαδικές προσπάθειες, οι συνεργασίες και οι συμπράξεις.
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν ακόμη λόγο για τον οποίο
το βραβείο αυτό με χαροποιεί και με συγκινεί. Πρόκειται για επιβράβευση σε μια
γυναίκα - βιοεπιστημόνα, γεγονός που σε συνδυασμό με την παρουσία πολλών
και δυναμικών γυναικών - επαγγελματιών εδώ, ανάμεσα μας, αποδεικνύει τον
ενεργό μας ρόλο στο απαιτητικό επιστημονικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

«Αναγκαία η διεπιστημονική συνεργασία στην έρευνα και στο πεδίο
της φαρμακευτικής αγοράς»
Δρ. Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής

Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα η τιμητική αυτή διάκριση στο πρόσωπό
μου, όταν μάλιστα αυτή έχει την υπογραφή τόσων διακεκριμένων προσώπων
του ακαδημαϊκού, του φαρμακευτικού και του επιχειρηματικού τομέα και τελείται
στο πλαίσιο ενός καθιερωμένου θεσμού. Θα ήθελα, με το μήνυμα μου αυτό,
να υπογραμμίσω τη σημασία αλλά και την αναγκαιότητα της διεπιστημονικής
συνεργασίας στην έρευνα και στο πεδίο της φαρμακευτικής αγοράς. Απαραίτητες
προϋποθέσεις για την επιτυχία της, στην προσωπική μου γνώμη, είναι:
α) Η αξιοποίηση της υφιστάμενης, αυτόχθονης γνώσης που στη χώρα μας υπάρχει
από χιλιάδες χρόνια.
β) Η σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες, αξίες και επιθυμίες των πολιτών και των
ασθενών.
γ) Η μετεγγραφή και η σύνδεση της αποκτηθείσας γνώσης με την παραγωγή με
παράλληλη αξιοποίηση των υφιστάμενων στη χώρα μας φυσικών πόρων και των
κοινωνικών θεσμών.
δ) Η μετεξέλιξη της αποκτηθείσας γνώσης στην κατανόηση μηχανισμών δράσης και
στην ανάπτυξη νέων μορίων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΙΚΗΤΏΝ
BRAND OF THE YEAR

ΚORRES
COMPANY OF THE YEAR

Innovis Pharma

PLATINUM
GOLD
GOLD
SILVER
BRONZE
GOLD
SILVER
BRONZE
BRONZE
GOLD
SILVER
GOLD
SILVER
GOLD
GOLD
GOLD
GOLD
SILVER
GOLD
SILVER
SILVER
GOLD
SILVER
GOLD
SILVER
GOLD
GOLD
SILVER
BRONZE
BRONZE
GOLD
GOLD
SILVER
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Best Products
Innovis Pharma // NUXE // Super Serum [10]
Καλύτερο προϊόν για Περιποίηση Προσώπου
SIMPLE IDEAS IKE // Biome Eye Patches
Καλύτερο προϊόν για Περιποίηση Προσώπου | Serum
Innovis Pharma // NUXE // Super Serum [10]
ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ // Ορός σύσφιξης Tecnoskin Myolift® Platinum Serum
Caudalie // Vinoperfect Radiance Complexion Correcting Serum
Καλύτερο προϊόν για Περιποίηση Προσώπου | Face Cream
KORRES // KORRES Greek Yoghurt Eνυδατικό Gel Ματιών κατά των Μαύρων Κύκλων
ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ // Tecnoskin Radiance Boosting Beauty Oil
Bee Cera Φυσικά Καλλυντικά με Κερί Μέλισσας // Stemcell Κρέμα Προσώπου & Λαιμού 5 σε 1 - Stemcell, Face & Neck Cream 5 in 1
Garden // Αντιρυτιδική Κρέμα για Πρόσωπο & Μάτια
Καλύτερο προϊόν για Περιποίηση Προσώπου | Σειρά
Adelco, Βιομηχανία Φαρμάκων και Καλλυντικών // SPARTAN SECRET -Eternal BeautyMedisei ΑΕ // Time Eraser, σειρά αντιγηραντικής φροντίδας
Καλύτερο προϊόν για Περιποίηση Σώματος
Innovis Pharma // Elancyl My Coach!
SIMPLE IDEAS IKE // SAUNA & SPA Hot Salt Body Scrub
Καλύτερο Αντηλιακό προϊόν
FREZYDERM // Frezyderm Sun Screen On The Move SPF50
Καλύτερο προϊόν για τη Φροντίδα των Μαλλιών
Silium Cosmetici // 10 minuti
Καλύτερο προϊόν για τη Γυναίκα
Intermed Ιουλία & Ειρήνη Τσέτη φαρμακευτικά εργαστήρια ΑΒΕΕ // EVA INTIMA - Η πιο ολοκληρωμένη σειρά, για την ευαίσθητη
γυναικεία περιοχή
Prisum Hellas // Ολοκληρωμένη Φροντίδα Pregnacare από τη Vitabiotics. Από τη Σύλληψη έως και το Θηλασμό.
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL Α.Ε.Β.Ε // Foltène® PHARMA - Αγωγή Ενδυνάμωσης Βλεφαρίδων & Φρυδιών
Καλύτερο προϊόν για Παιδιά
ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ // Αντιφθειρική σειρά Hedrin για πρόληψη και θεραπεία
Innovis Pharma // GUM Light-Up
Καλύτερο προϊόν για τη Φροντίδα του Μωρού
Pharmasept // Baby Care Mild Bath
Καλύτερο προϊόν για Ποιότητα Ζωής & Καλύτερη Υγεία
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL Α.Ε.Β.Ε // Sinomarin
Lavipharm // Algon®: Αντιμετωπίζει άμεσα πονοκέφαλο και ημικρανία. Algon® & go on! Από τη Lavipharm
Καλύτερο συμπλήρωμα Διατροφής
Uplab pharmaceuticals // Berroxin® Immuno
Όμιλος Σαράντης // Lanes Liposomal Vitamin C 1000mg
Καλύτερο προϊόν Μέτρησης
KARABINIS MEDICAL S.A. // Microlife BP B3 Afib
Καλύτερο προϊόν για την προστασία από τον Covid-19
ΜΑΡΙΑ Γ. ΝΤΑΒΟΥ Davos Care’s For Your Health // Respilon RespiRaptor VK
Reckitt Benckiser Hellas Healthcare AE // Dettol Αντισηπτικό Σπρέι 2σε1, για Χέρια και Επιφάνειες
Όμιλος Σαράντης // Lanes Defense Booster
Prisum Hellas // Vitabiotics Ultra Vitamin C+D Fizz. Όλη η Ενίσχυση του Ανοσοποιητικού σε ένα Αναβράζον Δισκίο.
Καλύτερο Βιολογικό προϊόν
Innovis Pharma // NUXE Huile Prodigieuse Neroli
SIMPLE IDEAS IKE // Hydrolate Face Care
MIA Cosmetics Paris // MIA Bio-Sourced Βιολογικά Βερνίκια Νυχιών
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Καλύτερο προϊόν με Φυτικά Συστατικά
Klorane // Σαμπουάν Μάσκα σε Πούδρα κατά της Πιτυρίδας με Galanga
Caudalie // Caudalie Premier Cru routine - TET8™ Technology
SIMPLE IDEAS IKE // Blueberry Siberica
Καλύτερη Vegan περιποίηση για κατοικίδια
SIMPLE IDEAS IKE // WILDA SIBERICA
Best in Marketing
KORRES // ΚORRES Ελληνικό Γιαούρτι
Καλύτερο λανσάρισμα
Medisei ΑΕ // Panthenol extra Sun Care Diaphanous, Color and Invisible Mist
LIAFARM Pharmaceuticals // Λανσάρισμα νέας Β2Β πλατφόρμας παραγγελιών για τα φαρμακεία
Καλύτερο Sales Policy
FREZYDERM // Εμπορικό Τμήμα FREZYDERM
Καλύτερη Πολιτική Παράδοσης παραγγελιών
LIAFARM Pharmaceuticals
Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ
Καλύτερο informative web site
Aboutnet - Abc Kinitron // Αboutnet - Rapid care
Καλύτερο packaging
2yolk // Pharmasept Heliodor
2yolk // Pharmasept Kids
Καλύτερο επαναλανσάρισμα
KORRES // ΚORRES Ελληνικό Γιαούρτι
Lavipharm // Algon®: Αντιμετωπίζει άμεσα πονοκέφαλο και ημικρανία. Algon® & go on! Από τη Lavipharm
BAUSCH Health Hellas // Niflamol
Καλύτερη καμπάνια μάρκετινγκ (σε Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Έντυπα Μέσα)
KORRES // ΚORRES Ελληνικό Γιαούρτι
Medisei ΑΕ // Panthenol extra Sun Care Diaphanous, Color, Invisible Mist
Menarini Hellas // Διαφημιστική Καμπάνια SUSTENIUM My Vita C
Καλύτερη Online και Social Media καμπάνια μάρκετινγκ
KORRES // KORRES Ελληνικό Γιαούρτι
Innovis Pharma // Elancyl My Coach!
Lavipharm // Algon®: Αντιμετωπίζει άμεσα πονοκέφαλο και ημικρανία. Algon® & go on! Από τη Lavipharm
Weleda // Spreading Seeds Of Love
Καλύτερη διαφημιστική καμπάνια στους επαγγελματίες υγείας
Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ // Επετειακή καμπάνια Oμίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ
Καλύτερη διαφήμιση / προωθητική ενέργεια στο φαρμακείο
KORRES // ΚORRES Ελληνικό Γιαούρτι
Lamberts // Αξιοποίηση των Retail και Open Web Media από την Lamberts σε συνεργασία με το Project Agora
SIMPLE IDEAS IKE // Προωθητικές Ενέργειες σε Φαρμακεία
L’Erbolario // Bouquet d’oro
Καλύτερη δράση ΕΚΕ
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία // Ανάσα Ζωής
La Roche-Posay // Προγραμμα Ογκολογίας / Η La Roche-Posay φροντίζει το Δέρμα σου. Αλλάζει τη Ζωή σου. Συνιστάται από
Δερματολόγους
Astellas Pharmaceuticals Α.Ε.Β.Ε. // Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Προστάτη «Τηρούμε αποστάσεις…αλλά όχι από τον
γιατρό μας»
Καλύτερη Πράσινη Πολιτική (Recycled / Eco-friendly συσκευασία κ.α.)
ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ // KORRES Recycle Lab
Caudalie // Caudalie Premier Cru refillable and recyclable capsules
Pierre Fabre Hellas // ELGYDIUM ECO BIO Οδοντόκρεμες
Best Pharmacy
NetPlanet – Cosmos Pharmacy
Καλύτερο e-shop φαρμακείου
NetPlanet – Cosmos Pharmacy
Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών σε φαρμακείο
RADIX Pharmacy - Τσιμόπουλος Βύρων
Καλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε προϊόν φαρμακείου
KORRES // KORRES Ελληνικό Γιαούρτι
Καλύτερο πρόγραμμα υποστήριξης στο φαρμακείο
InterMed SA - Ιουλία & Ειρήνη Τσέτη φαρμακευτικά εργαστήρια ΑΒΕΕ // Ομάδα Πωλήσεων της InterMed - Με υπευθυνότητα δίπλα στον
φαρμακοποιό
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presents

Δευτέρα
Τετάρτη 20|07|2022
21|09|2022

#0763
#0789

Recognizing Innovative Products,
Creative Marketing Practices & Pharmacies

Τα «Best in Pharmacy Awards 2022» διεξήχθησαν υπό τις αιγίδες των: ΠΣΒΑΚ (Πανελλήνιου Συνδέσμου
Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων) και ΣΦΕΕ (Σύνδεσμος Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος).
Επίσης, υποστηρικτές ήταν οι: Abbott Nutrition International, Adelco, Gerolymatos International, Όμιλος
ΠΕΙΦΑΣΥΝ (Πειραϊκός Φαρμακευτικός Συνεταιρισμός), Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ (Προμηθευτικός
Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αττικής) και Prisum Ηellas.
Χορηγός επικοινωνίας: palo.gr.
Official Publications: Φαρμακευτικός Κόσμος, f.daily
Στο site www.bestinpharmacy.gr μπορείτε να δείτε τον πίνακα των νικητών, καθώς και φωτογραφίες της βραδιάς.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ

BOUSSIAS

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

20

