
 
 

ΗΗ  ΕΕκκππααίίδδεευυςςηη  ττοουυ  ΦΦααρρμμαακκοοπποοιιοοφφ  κκααιι  ττηησσ  ΟΟμμάάδδαασσ  ττοουυ  

ςςεε  δδφφςςκκοολλοουυσσ  κκααιιρροοφφσσ  

  

Η αγορά του φαρμακείου αλλάηει δραματικά. Είναι κοινι ςυνείδθςθ ότι οι 

φαρμακοποιοί, βρίςκονται αφενόσ προ μζτρων που κα μειϊςουν αιςκθτά τουσ 

τηίρουσ τουσ και, αφετζρου, απροετοίμαςτοι για το πϊσ κα αντικαταςτιςουν τουσ 

χαμζνουσ τηίρουσ τουσ. 

Ο εκπαιδευμζνοσ φαρμακοποιόσ και οι ςυνεργάτεσ του κα κάνουν τθ διαφορά 

μεταξφ του φαρμακείου που κα επανατοποκετθκεί επιτυχϊσ ςτθν αγορά και του 

ανεκπαίδευτου φαρμακοποιοφ που κα δυςκολευτεί να ανταπεξζλκει.  

Σε αυτόν τον άξονα δθμιουργιςαμε τζςςερα εξειδικευμζνα ςεμινάρια που ζχουν 

ωσ ςκοπό να δϊςουν ςτο φαρμακοποιό τα απαραίτθτα εφόδια για να 

αντιμετωπίςει το αφριο με επιτυχία και αποτελεςματικότθτα.  

Με ςκοπό τθν καλφτερθ ενθμζρωςι ςασ, επιςυνάπτονται αναλυτικά κεματολόγια 

των ςεμιναρίων.  

Όπου μζχρι ςιμερα υλοποιιςαμε αντίςτοιχα προγράμματα, υπιρξε πλθκϊρα 

ςυμμετοχισ φαρμακοποιϊν. Το ενδιαφζρον ιταν τζτοιο που τουσ κακιλωςε για 8 

ϊρεσ. Παράλλθλα, θ αξιολόγθςθ και οι κριτικζσ που ζκαναν μετά τθν ολοκλιρωςθ 

του, κατζδειξαν τθν αναγκαιότθτα του κάκε προγράμματοσ.  

Εάν θ πρόταςι μασ ςασ φαίνεται ενδιαφζρουςα, δείτε τα επιςυναπτόμενα 

αναλυτικά κεματολόγια.  

 

Για δηλώςεισ ςυμμετοχήσ και Πληροφορίεσ: 

Σηλ.: 210 4222750, email: info@professionalteam.gr  

 

Με εκτίμθςθ,  

Νίκοσ Βελτράσ 

Γεν. Δ/ντισ 
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Θ Ε Μ Α Σ Α     Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Τ 

 

 Τι είναι Marketing και θ προςαρμογι του ςτον χϊρο του φαρμακείου 

 Φάςεισ εφαρμογισ marketing ςτο φαρμακείο 

 Τα εργαλεία του marketing ςτθν υπθρεςία του φαρμακοποιοφ 

 Τι είναι αγορά 

 Η αγορά ςαν ςφςτθμα ειςροϊν και εκροϊν 

 Βαςικζσ ζννοιεσ marketing φαρμακείου 

 Το μείγμα marketing φαρμακείου (Προϊόν, Τιμι, Διανομι, Προϊκθςθ) 

 Το μείγμα προβολισ ι προϊκθςθσ που εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ του 
φαρμακείου (διαφιμιςθ, προςωπικι πϊλθςθ, προϊκθςθ πωλιςεων, 
δθμόςιεσ ςχζςεισ ι δθμοςιότθτα) 

 Ο ρόλοσ του φαρμακοποιοφ (manager ι διαχειριςτισ;) 

 Τφποι φαρμακοποιϊν 

 Τφποι πελατϊν φαρμακείου 

 Ανάγκεσ και προβλιματα πελατϊν 

 Λεκτικι επικοινωνία με τον πελάτθ 

 
 

Όλα τα προαναφερόμενα ςυνδυάηουν κεωρία και αςκιςεισ, με ςτόχο τθν ενεργό 
ςυμμετοχι όλων των εκπαιδευόμενων. 

 
 

Εισηγητής: Νίκοσ Βελτράσ (Οικονομολόγοσ με ειδίκευςθ ςε κζματα Marketing και 
Πωλιςεων, με πολυετι επαγγελματικι και εκπαιδευτικι εμπειρία)  
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 10/05/2015 (Διάρκεια: 8 ϊρεσ) 
Κόστος Συμμετοχής: 180€  

 

 

 

 

 

ΣΟ MARKETING ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΤ  



 

 

Θ Ε Μ Α Σ Α     Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Τ 

 

ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Ζςοδο, Ζξοδο, Κόςτοσ, Κακαρι κζςθ, κυκλοφοροφν 

 Βαςικοί δείκτεσ 

 Εκπτϊςεισ και προςφορζσ πωλιςεων  

ΒΑΙΚΕ ΠΗΓΕ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 Ιδία κεφάλαια 

 Επιχορθγιςεισ 

 Δανειςμόσ  

 ΚΟΣΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ & ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 Οριςμοί κόςτουσ 

 Η δομι και θ επιρροι του κόςτουσ ςτα αποτελζςματα τθσ επιχείρθςθσ 

 Ελάχιςτο επίπεδο αποκεμάτων και μζγιςτο επίπεδο αποκεμάτων 

 Τιμολόγθςθ: βάςει ανταγωνιςμοφ ι βάςει κόςτουσ; 

 Ανάλυςθ νεκροφ ςθμείου 

 Λειτουργικά αποτελζςματα: κζρδοσ ι ηθμία; 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ: ΒΑΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

 Παρακολοφκθςθ cash flow 

 Οικονομικόσ προγραμματιςμόσ αγορϊν 

 Παρακολοφκθςθ δαπανϊν 

 Υπολογιςμόσ κερδοφορίασ φαρμακείου 
 

Όλα τα προαναφερόμενα ςυνδυάηουν κεωρία και αςκιςεισ, με ςτόχο τθν ενεργό 
ςυμμετοχι όλων των εκπαιδευόμενων. 

 
 

Εισηγήτρια: Καλλιόπη αουλίδου (Οικονομολόγοσ, με ςοβαρι επαγγελματικι και 
εκπαιδευτικι εμπειρία)  
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 17/05/2015 (Διάρκεια: 8 ϊρεσ) 
Κόστος Συμμετοχής: 180€  

 
 

 

 

 

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ   



 

 

 
 
 

Θ Ε Μ Α Σ Α     Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Τ 

 
 

 Τα εργαλεία του marketing ςτθν υπθρεςία του φαρμακοποιοφ 

 Η εκπαίδευςθ του φαρμακοποιοφ και των υπαλλιλων του ςτθν πϊλθςθ 

 Η διαδικαςία τθσ αγοράσ ςαν ςφςτθμα ειςροϊν και εκροϊν 

 «εκτελοφνται ςυνταγαί….» Τζλοσ εποχισ 

 Τι είναι δθμιουργικι πϊλθςθ 

 Ο ρόλοσ του φαρμακοποιοφ ςαν ςυμβοφλου-πωλθτι 

 Ο επαγγελματίασ φαρμακοποιόσ – πωλθτισ 

 Η προςωπικότθτα του φαρμακοποιοφ ςαν πωλθτι 

 Η τζχνθ τθσ πεικοφσ 

 Τφποι φαρμακοποιϊν 

 Προςδοκίεσ πελατϊν - αςκενϊν 

 Εφαρμοςμζνεσ τεχνικζσ πωλιςεων ςτο φαρμακείο 

 Λεκτικι επικοινωνία με τον πελάτθ 

 Αυτοκεϊρθςθ του πελάτθ – αςκενι 

 Τφποι ςυμπεριφοράσ αςκενϊν – πελατϊν 

 Ανάγκεσ και προβλιματα πελατϊν 

 
Όλα τα προαναφερόμενα ςυνδυάηουν κεωρία και αςκιςεισ, με ςτόχο τθν ενεργό 
ςυμμετοχι όλων των εκπαιδευόμενων. 

 
 
 

Εισηγητής: Νίκοσ Βελτράσ (Οικονομολόγοσ με ειδίκευςθ ςε κζματα Marketing και 
Πωλιςεων, με πολυετι επαγγελματικι και εκπαιδευτικι εμπειρία)  
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 24/05/2015 (Διάρκεια: 8 ϊρεσ) 
Κόστος Συμμετοχής: 180€  

 

 

 

 

 

Η ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ: 
Πρόκληςη ή αναγκαιότητα;  



 

Θ Ε Μ Α Σ Α     Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Τ 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 Οι δυνάμεισ τθσ αγοράσ: τι ςυνυπολογίηουμε εκτόσ του ανταγωνιςμοφ; 
 Οικονομικι κρίςθ και ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ: τι επιλογζσ υπάρχουν; 
 Καταναλωτικζσ τάςεισ: τι προςζχουμε; 
 Οι βαςικοί κανόνεσ του μάρκετινγκ (ζρευνα αγοράσ, κατθγοριοποίθςθ, 

ςτόχευςθ, δθμιουργία αξίασ) 
 Marketing Mix: τι πρζπει να γνωρίηουμε για να αποφεφγουμε επικίνδυνα 

λάκθ 
 Ποιότθτα υπθρεςιϊν: πωσ αξιολογείται; 
 Η ζννοια και θ ςθμαςία των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν 
 Σχεδίαςθ φαρμακείου: οι βαςικοί κανόνεσ για τισ διαδικαςίεσ μπροςτά και 

πίςω από τον πελάτθ.  
 Η ποιότθτα ςτο μικροςκόπιο.  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Τι ςθμαίνει Διαχείριςθ Προμθκειϊν και γιατί είναι ςθμαντικι 
 Πθγζσ κόςτουσ 
 Παράγοντεσ κινδφνου 
 Οργανωςιακι ετοιμότθτα 
 Διαχείριςθ προμθκευτϊν 
 Από τθν παραγγελία ςτον πελάτθ 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 

 Τι ςθμαίνει διαχείριςθ αποκικθσ 
 Λόγοι για τουσ οποίουσ πρζπει να γνωρίηουμε τα απόκεμά μασ 
 Κάλυψθ ςτοκ 
 Πρακτικζσ μζκοδοι μείωςθσ του αποκζματοσ 
 Μακαίνοντασ από τα πεπραγμζνα 
 Ειςαγωγι ςτθν πρόβλεψθ ηιτθςθσ 

ΧΕΔΙΑΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 Η ςθμαςία τθσ ολοκλθρωμζνθσ εργαςιακισ ςχεδίαςθσ 
 Τφποι εργαςιακϊν μοντζλων 
 Διαχειριςτικά ςτυλ και Παραγωγικότθτα 
 Η ομαδικότθτα ςτο προςκινιο 
 Κατανομι εργαςιϊν 
 Οι βαςικοί κανόνεσ πρόςλθψθσ, ανταμοιβισ και ανάπτυξθσ ςυνεργατϊν 

 

Όλα τα προαναφερόμενα ςυνδυάηουν κεωρία και αςκιςεισ, με ςτόχο τθν ενεργό 
ςυμμετοχι όλων των εκπαιδευόμενων. 

 
Εισηγήτρια: Αναςταςία Μαρινοποφλου (Σφμβουλοσ ςτρατθγικοφ Marketing, με 
ςοβαρι επαγγελματικι και εκπαιδευτικι εμπειρία)  
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 7/06/2015 (Διάρκεια: 8 ϊρεσ) 
Κόστος Συμμετοχής: 180€  

 

 

 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΤ  



 

 

Θ Ε Μ Α Σ Α     Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Τ 

LOGISTICS MANAGEMENT 

 Ζννοια – οριςμοί,  
 Σκοπόσ - Στόχοι,  
 Η εφοδιαςτικι ςτο φαρμακείο  

ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΕΛΑΣΩΝ & MARKETING 

 Βαςικά διλιμματα ςχεδιαςμοφ,  
 Πολιτικι εξυπθρζτθςθσ πελατϊν,  
 Επίπεδο εξυπθρζτθςθσ,  
 Κφκλοσ παραγγελίασ,  
 Πιςτωτικι πολιτικι – όροι πλθρωμισ,  
 Χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ,  
 Επιςτροφζσ 

 ΑΓΟΡΕ 

 Στόχοι και αντικείμενο αγορϊν,  
 Η ζννοια και θ ςθμαςία τθσ ποιότθτασ ςτισ αγορζσ,  
 Διαπραγματεφςεισ - Πολιτικι αγορϊν,  
 Διλιμματα: αγορά ι παραςκευι ςκευαςμάτων; Ζνασ ι περιςςότεροι 

προμθκευτζσ; 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 

 Ευλογία ι κατάρα;  
 Λόγοι διατιρθςθσ αποκεμάτων,  
 Είδθ αποκεμάτων,  
 Χρόνοσ τοποκζτθςθσ παραγγελίασ και ςε ποια ποςότθτα,  
 Πρόβλεψθ ηιτθςθσ, κόςτοσ μεταφοράσ, just in time ςυςτιματα 

ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

 Management αποκικθσ,  
 Σχεδιαςμόσ εργαςιϊν αποκικευςθσ, ςυςτιματα αποκικευςθσ 

ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

 Συςτιματα τοποκζτθςθσ των αποκεμάτων,  
 Κανόνεσ ταξινόμθςθσ των προϊόντων,  
 Διαρκισ απογραφι, ςιμανςθ και ςυςκευαςία παραγγελιϊν. 

 
Όλα τα προαναφερόμενα ςυνδυάηουν κεωρία και αςκιςεισ, με ςτόχο τθν ενεργό 
ςυμμετοχι όλων των εκπαιδευόμενων. 

 
Εισηγητής: Νίκοσ Βλαχάκησ (Οικονομολόγοσ, κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν ςτον τομζα Logistics & Εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, με πολυετι 
επαγγελματικι εμπειρία ςτο χϊρο)  
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 14/06/2015 (Διάρκεια: 8 ϊρεσ) 
Κόστος Συμμετοχής: 180€  

 
 

 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΤ   


