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Αγαπητοί Μέτοχοι και Πελάτες,  

 

Προτεραιότητα για τον ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης αποτελεί η επιχειρηματική επιμόρφωση των 

φαρμακοποιών του Συνεταιρισμού μας, πάντα με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την 

κερδοφόρα ανάπτυξη των φαρμακείων μας.  

 

Πιστοί στην υπόσχεσή μας για επανεφεύρεση του Συνεταιρισμού και ανανέωση των 

υπηρεσιών μας, σας παρουσιάζουμε το «SYFALearning», το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικής 

επιμόρφωσης των φαρμακοποιών μας.  Στόχος του «SYFALearning» είναι η διεξαγωγή τακτικών 

επιμορφωτικών εκδηλώσεων, η ευχάριστη κοινωνική συνάθροιση των φαρμακοποιών μας και η 

αξιοποίηση της νέας, υπερσύγχρονης αίθουσας εκπαιδεύσεων της Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. στο Ωραιόκαστρο.  

Καταξιωμένοι ομιλητές, κορυφαίοι στο αντικείμενό τους, θα καλύπτουν ποικίλες οικονομικές 

θεματικές όπως:  

 επικαιρότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες για το φαρμακείο 

 οργάνωση λειτουργίας του φαρμακείου 

 χρηματοοικονομικός σχεδιασμός του φαρμακείου 

 προγράμματα στήριξης και μετασχηματισμού φαρμακείου (ΕΣΠΑ) 

 αξιολόγηση οικονομικών αποφάσεων φαρμακείου 

 marketing, νέες τεχνολογίες, merchandising, πωλήσεις φαρμακείου 

 διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού φαρμακείου κ.α. 
 

Η γνώση είναι δύναμη. Ο Συνεταιρισμός μας είναι εδώ και μέσω του “SYFA Learning” επιθυμεί  την 

επιχειρηματική επιμόρφωση και άρα επιχειρηματική ενδυνάμωση ΟΛΩΝ των μελών του. Η δύναμη 

του Συνεταιρισμού μας είναι η συνεργασία ΟΛΩΝ των μελών μας. Σας καλούμε να στηρίξετε τη νέα 

προσπάθεια.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  

 

       Σπύρος Νικολαΐδης Ι Πρόεδρος Δ.Σ.  Παναγιώτης Ναούμ Ι Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. 

 

Όμιλος Επιχειρήσεων ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης 

Δύναμη Συνεργασίας Φαρμακοποιών 

#SYFAThess #SYFANewEra #SYFALearning  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Η αρχή για το «SYFALearning» θα γίνει την Τετάρτη 19/10/2022 στις 17.30 στη Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. σε 

συνεργασία με την φαρμακευτική εταιρία MSD.  

Oμιλήτης θα είναι ο εξαιρετικός κ. Διαμαντής Κλημεντίδης (MPharm, MSc, Clin Pharm, ARPharmS, 

Κλινικός Φαρμακοποιός, Ψυχιατρική Κλινική Θεσσαλονίκης «Αγία Αικατερίνη»). Ο κ. Κλημεντίδης θα 

μας ενημερώσει για τον εμβολιασμό των ενηλίκων την εποχή του COVID- 19.  

Η συγκυρία είναι καταπληκτική καθώς θα ενημερωθούμε για τον αντιγριπικό εμβολιασμό, τώρα, 

στην έναρξη της εμβολιαστικής περιόδου.  

Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν ο κ. Σπ. Νικολαΐδης (Πρόεδρος Δ.Σ.) και η κα. Ελένη Πετράκη 

(Φαρμακοποιός,  MBA, Διευθύντρια Αγορών Φαρμάκων).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Μετά την ομιλία, θα ακολουθήσει δεξίωση με κρασί και εκλεκτό finger food από το 

ΜΕΤ HOTEL, χορηγία της MSD. 

 



 


