ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΑ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ
1. LISTEN TO THE DOCTORS (L2D)
Διάφορεσ ζρευνεσ ζχουν αναδείξει ζνα χάςμα ανάμεςα ςτα «θζλω» των ιατρών και τισ
παρεχόμενεσ υπηρεςίεσ των ιατρικών επιςκεπτών, που οφείλεται ςτθν ζλλειψθ επιςτθμονικισ
ενθμζρωςθσ και κατανόθςθσ των ιδιαιτεροτιτων του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και τθσ
ςυνταγογραφίασ. Μακροπρόκεςμα, αποτζλεςμα τθσ διαφοράσ των αναγκϊν του ιατροφ και τθσ
κάλυψθσ τουσ από τουσ ιατρικοφσ επιςκζπτεσ είναι θ κακι εικόνα τθσ εταιρίασ.
κοπόσ του προγράμματοσ είναι θ αυτοβελτίωςθ που εςτιάηεται ςτθν εκπαίδευςθ των teamleaders ςτθ δθμιουργία, εκτζλεςθ και ανάλυςθ ερωτθματολογίων, αλλά και των ιατρικϊν
επιςκεπτϊν ςτθν διαχείριςθ των ςυναντιςεων. τόχοσ του είναι θ ςυλλογι πλθροφοριϊν και
χριςιμου υλικοφ, με τθ βοικεια των οποίων κα ςχεδιαςτεί μια αποτελεςματικότερθ ςτρατθγικι
προςζγγιςθσ και εξυπθρζτθςθσ του πελάτθ-ιατροφ)
ε ποιουσ απευθφνεται: ςε ιατρικοφσ επιςκζπτεσ με εμπειρία και προοπτικζσ ανάπτυξισ τουσ, ςε
area managers, ςε business unit managers και γενικότερα ςε άτομα που ανθςυχοφν για τθν
αποτελεςματικότθτα των προςεγγίςεων τουσ.
Θεματολόγιο εμιναρίου: Θζςπιςθ ςτόχων, Βαςικζσ αρχζσ ποιοτικισ προςζγγιςθσ ιατρϊν,
Ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων, Δεξιότθτεσ ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ, Αξιολόγθςθ
αποτελεςμάτων επίςκεψθσ, Αποφάςεισ, υναιςκθματικι νοθμοςφνθ
Μζθοδοι εκπαίδευςησ: Θεωρία, Παραδείγματα, Αςκιςεισ, Role Playing
Ειςηγήτρια: Κωςτάλου Αγγελική (Ψυχολόγοσ, φμβουλοσ Επιχειριςεων με εμπειρία ςτθν
εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςτισ φαρμακευτικζσ επιχειριςεισ)
Ημερομηνία Διεξαγωγήσ: 27 & 28 /02/2015
Διάρκεια: 16 ώρεσ / Κόςτοσ ςυμμετοχήσ: 420 €

2. H ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Πικανοί και απίκανοι αυτό τον καιρό προςπακοφν να προςεγγίςουν τον φαρμακοποιό. Εξ’ αιτίασ
λοιπόν του πλικουσ δεν χωροφν πια οι εραςιτεχνιςμοί και θ άγνοια. Μόνο ςωςτά εκπαιδευμζνοι
πωλθτζσ φαρμακείων μποροφν να πάρουν αποτελζςματα (πωλιςεισ) ςιμερα και αφριο.
κοπόσ του προγράμματοσ: Είναι αφ’ ενόσ να κάνει πιο αποτελεςματικοφσ αυτοφσ που ςτθρίηονται
μόνο ςτθν εμπειρία τουσ και αφ’ εταίρου να μετεξελίξει αυτοφσ που από ιατρικοί επιςκζπτεσ
καλοφνται να παίξουν το ρόλο του πωλθτι φαρμακείου.
Θεματολόγιο εμιναρίου: Βαςικά εργαλεία Marketing φαρμακείου, τι είναι αγορά φαρμακείου, τι
είναι πϊλθςθ ςτον φαρμακοποιό, ο ρόλοσ του πωλθτι φαρμακείων, θ τζχνθ τθσ πεικοφσ,
ικανοποιθμζνοσ και μθ ικανοποιθμζνοσ φαρμακοποιόσ, ςτόχοι πρϊτθσ επαφισ με τον
φαρμακοποιό, τεχνικζσ πωλιςεων ςτο φαρμακείο, λεκτικι και μθ λεκτικι επικοινωνία
Ειςηγητήσ: Ν. Βελτράσ (Οικονομολόγοσ με ειδίκευςθ ςε κζματα marketing και πωλιςεων, με
πολυετι επαγγελματικι και εκπαιδευτικι εμπειρία, ςυνεργάτθσ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ,
πιςτοποιθμζνοσ εκπαιδευτισ από το Τπουργείο Εργαςίασ-ΕΟΠΠΕΠ και το CIM κλπ)
Ημερομηνία Διεξαγωγήσ: 27 & 28 /02/2015
Διάρκεια: 16 ώρεσ / Κόςτοσ ςυμμετοχήσ: 430 €

3. ΣΟ KEY ACCOUNT MANAGEMENT ΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Είναι κοινι ςυνείδθςθ για τουσ απαςχολοφμενουσ με το φάρμακο, ότι βρίςκονται αφενόσ προ
μζτρων που κα αλλάξουν τον τρόπο δουλειάσ τουσ, αφ’ εταίρου απροετοίμαςτοι για το πϊσ κα
λειτουργιςουν ςτισ νζεσ ςυνκικεσ τθσ φαρμακευτικισ αγοράσ. ε αυτόν τον άξονα δθμιουργιςαμε
ζνα Εξειδικευμζνο Πρόγραμμα KEY ACCOUNT MANAGEMENT (ΚΑΜ) ΣΘΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΘ ΑΓΟΡΑ.
κοπόσ του προγράμματοσ είναι να βοθκιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ να ςυνειδθτοποιιςουν τθν
ςφγχρονθ αντίλθψθ του ρόλου τουσ.
ε ποιουσ απευθφνεται: ε όλα τα ςτελζχθ τθν Σμθμάτων Πωλιςεων και Μάρκετινγκ που
ενδιαφζρονται για τθ μετεξζλιξθ του ρόλου τουσ.
Θεματολόγιο εμιναρίου: Θ ζννοια Key Account Management, οι αλλαγζσ ςτθ φαρμακευτικι
αγορά και οι επιπτϊςεισ, ο ρόλοσ του ΚΑΜ, βαςικζσ αρχζσ διαχείριςθσ πελατειακϊν ςχζςεων,
μεγιςτοποίθςθ πελατειακισ ωφελιμότθτασ, κατθγοριοποίθςθ ςχζςεων ςε ςτρατθγικζσ, τακτικζσ
και ςυνεργαςίεσ, κατανόθςθ του ανταγωνιςμοφ
Ειςηγητζσ: Ν. Βελτράσ / Α. Μαρινοποφλου (φμβουλοσ ςτρατθγικοφ marketing, με ςοβαρι
επαγγελματικι και εκπαιδευτικι εμπειρία)
Ημερομηνία Διεξαγωγήσ: 6 & 7/03/2015
Διάρκεια: 16 ώρεσ / Κόςτοσ ςυμμετοχήσ: 430 €

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
κοπόσ του προγράμματοσ είναι οι ςυμμετζχοντεσ ςε αυτό, μετά το πζρασ του, να ζχουν
διαμορφϊςει μια ςφαιρικι άποψθ για τθ λειτουργία τθσ αγοράσ αλλά και των επιχειριςεων με
κατανοθτοφσ όρουσ χωρίσ κατ’ ανάγκθ να γίνουν οικονομολόγοι.
ε ποιουσ απευθφνεται: ςε όλουσ όςουσ κζλουν, με απλά λόγια, να κατανοιςουν τισ βαςικζσ
οικονομικζσ και διοικθτικζσ λειτουργίεσ των επιχειριςεων μζςα από μια απλι και γενικευμζνθ
παρουςίαςθ.
Θεματολόγιο εμιναρίου: Βαςικζσ ζννοιεσ οικονομικϊν (ζςοδο, ζξοδο, κόςτοσ, κακαρι κζςθ),
Βαςικοί δείκτεσ, Εκπτϊςεισ και Προςφορζσ, Βαςικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ (ίδια κεφάλαια,
δανειςμόσ, επιχορθγιςεισ), Κόςτοσ και Προβλζψεισ, Αποτελζςματα, Βαςικοί πίνακεσ Οικονομικοφ
Προγραμματιςμοφ.
Ειςηγήτρια: Κ. αουλίδου (Οικονομολόγοσ, με πλοφςια εκπαιδευτικι και επαγγελματικι εμπειρία)
Ημερομηνία Διεξαγωγήσ: 7/03/2015
Διάρκεια: 8 ώρεσ / Κόςτοσ ςυμμετοχήσ: 180 €

5. ePHARMA – MULTICHANNEL ACTIVITIES
O χϊροσ τθσ υγείασ παρουςιάηει πολλζσ και μεγάλεσ αλλαγζσ. Θ επικοινωνία και το ψθφιακό
marketing μπαίνουν ςτο επίκεντρο τθσ ενθμζρωςθσ των ιατρϊν και των φαρμακοποιϊν. Σα πιο
πολλά ςτελζχθ των φαρμακευτικϊν επιχειριςεων ζχουν ελλιπείσ γνϊςεισ και είναι απροετοίμαςτα
για τθ μετάβαςθ.
κοπόσ του προγράμματοσ είναι να βοθκιςει τα ςτελζχθ των φαρμακευτικϊν εταιρειϊν και να
αναδείξει τρόπουσ και τακτικζσ που είναι αναγκαίεσ γιατί το περιβάλλον γίνεται όλο και πιο
απαιτθτικό.
ε ποιουσ απευθφνεται: ςε όλα τα ςτελζχθ των φαρμακευτικϊν εταιρειϊν που κζλουν να ζχουν
μία ςυνολικι εικόνα των εξελίξεων.
Θεματολόγιο εμιναρίου: eBusiness ςτθ Φαρμακευτικι αγορά (γενικζσ κατθγορίεσ, portals
επιςτθμονικοφ περιεχομζνου για το κοινό και τουσ επιςτιμονεσ τθσ υγείασ, cases, online medical
libraries), Multichannel activities, Permission Based Email Marketing-Real use scenarios, eDetailing,
Online Webinars and Conferences-Real use scenarios, Events live Web streaming, Νομικό πλαίςιοΚανονιςμοί, ΕΟΦ & ΦΕΕ
Ειςηγητήσ: Ηίχναλθσ Γιϊργοσ (εξειδικευμζνο ςτζλεχοσ ψθφιακοφ marketing με μεγάλθ εμπειρία
ςτο χϊρο των φαρμακευτικϊν εταιρειϊν)
Ημερομηνία Διεξαγωγήσ: 6/03/2015
Διάρκεια: 5 ώρεσ / Κόςτοσ ςυμμετοχήσ: 120 €

6. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΕΙ: Η ΣΕΧΝΗ ΠΟΤ ΕΓΙΝΕ ΕΠΙΣΗΜΗ
Είναι ζνα εκπαιδευτικό ςεμινάριο που ςυνδυάηει τθν παρουςίαςθ τθσ κεωρίασ των
διαπραγματεφςεων με τθν βιωματικι εμπειρία τθσ αναπαράςταςθσ όλων και τθσ εν ςυνεχεία
αξιολόγθςθσ των ςυμμετεχόντων.
κοπόσ του προγράμματοσ θ ουςιαςτικι ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων για αποτελεςματικζσ
διαπραγματεφςεισ
ε ποιουσ απευθφνεται: ςε όλουσ εκείνουσ που θ διαπραγμάτευςθ αποτελεί μία από τισ
κακθμερινζσ αςχολίεσ τουσ.
Θεματολόγιο εμιναρίου: γιατί & πότε κάνουμε διαπραγματεφςεισ, επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ
ςτθν διαπραγμάτευςθ, φιλοςοφία τθσ διαπραγμάτευςθσ, ςτάδια τθσ διαπραγμάτευςθσ,
παράγοντεσ-τάςεισ που τθν επθρεάηουν, τακτικζσ αντεπίκεςθσ και για δυςάρεςτεσ καταςτάςεισ,
διαπραγματευτικά όπλα, ερωτιςεισ παγίδεσ, διαπραγμάτευςθ τιμισ, βιματα για
επαναδιαπραγμάτευςθ, αςκιςεισ αυτοαξιολόγθςθσ επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων, αναπαράςταςθ
ρόλων με βιντεοςκόπθςθ και ςχολιαςμό.
Ειςηγητήσ: Ν. Βελτράσ (Είναι Οικονομολόγοσ με ειδίκευςθ ςε κζματα Marketing και Πωλιςεων και
ζχει πολυετι επαγγελματικι και εκπαιδευτικι εμπειρία. Με τθν εκπαίδευςθ αςχολείται για
διάςτθμα μεγαλφτερο από 20 χρόνια και ςεμινάριά του ζχουν παρακολουκιςει εκατοντάδεσ
ςτελζχθ επιχειριςεων. Είναι πιςτοποιθμζνοσ εκπαιδευτισ ςε κζματα Selling και Sales Management
από το CIM (U.Κ.), κακϊσ και από το Εκνικό Κζντρο Πιςτοποιιςεων (Τπουργείο Εργαςίασ). Σα
τελευταία χρόνια είναι ςυνεργάτθσ του Πανεπιςτθμίου Πειραιά – Κζντρο Ερευνϊν. Είναι
ςφμβουλοσ επιχειριςεων και αρκογράφοσ ςε εξειδικευμζνα περιοδικά και εφθμερίδεσ)
Ημερομηνία Διεξαγωγήσ: 13 & 14 /03/2015
Διάρκεια: 16 ώρεσ / Κόςτοσ ςυμμετοχήσ: 430 €
7. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΤΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ
κοπόσ του προγράμματοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ, μζςα από λεκτικζσ
ι μθ ςυναλλαγζσ. Δίνει μια εικόνα τουσ τρόπου ψυχολογικισ δόμθςθσ των ανκρϊπων και
προςφζρει μία κατανόθςθ.
ε ποιουσ απευθφνεται: θ εμβάκυνςθ και εξάςκθςθ ςτθν αποτελεςματικι επικοινωνία ςτο χϊρο
των επιχειριςεων, αφορά τουσ προϊςτάμενουσ και τουσ διευκυντζσ τμθμάτων αποςκοπϊντασ ςτθ
βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ τόςο των ίδιων όςο και των ςυνεργατϊν τουσ.
Θεματολόγιο εμιναρίου: Θ αποτελεςματικι επικοινωνία, Βαςικζσ αρχζσ υναλλακτικισ
ανάλυςθσ, Ζννοια και περιεχόμενο .Α., Δομικι ανάλυςθ (ανάλυςθ προςωπικότθτασ), Ανάλυςθ
πράξεων και λζξεων, ανάλυςθ υςτερόβουλων ςυναλλαγϊν
Ειςηγήτρια: Κωςτάλου Αγγελική (Ψυχολόγοσ, φμβουλοσ Επιχειριςεων με εμπειρία ςτθν
εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςτισ φαρμακευτικζσ επιχειριςεισ)
Ημερομηνία Διεξαγωγήσ: 13 & 14 /03/2015
Διάρκεια: 16 ώρεσ / Κόςτοσ ςυμμετοχήσ: 430 €

Προςφορά
Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ 3 ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΙΔΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ ΕΚΠΣΩΗ 10%
ΠΡΟΟΧΗ: Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα τησ Professional Team μποροφν να χρηματοδοτηθοφν από το πρόγραμμα του
ΛΑΕΚ 0.24%. Είμαςτε ςε θζςη είτε να ςασ υποδείξουμε, είτε να αναλάβουμε εξ’ ολοκλήρου την διαδικαςία επιδότηςησ.

ε περίπτωςη ςοβαροφ αριθμοφ ςυμμετεχόντων από την ίδια εταιρεία το πρόγραμμα προςφζρεται και
ενδοεπιχειρηςιακά ςε ώρεσ και μζρεσ που εξυπηρετοφν την επιχείρηςη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ & ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: Σηλ: 210-4222750, Fax:210-4225636,
E-mail: info@professionalteam.gr

