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Με βασικούς πυλώνες τον Εκσυγχρονισμό, την Καινοτομία και την Εκπαίδευση 
ο ΣΥ.Φ.Α.Κ. τα τελευταία 37 χρόνια διαγράφει μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο 
του χονδρεμπορίου φαρμάκου στην Ελλάδα. Εστιάζοντας στην ανάπτυξη του 
φαρμακείου και στην οικονομικότερη και πλέον εύρυθμη λειτουργία του, παρέχει 
στους πελάτες του, πρωτοποριακές και ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των 
Φαρμακευτικών, των Παραφαρμακευτικών προϊόντων αλλά και των Υπηρεσιών.

ΣΥ.Φ.Α.Κ. 
Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης

Η στρατηγική που τον οδήγησε 
στην κορυφή

φαρμακείο στις περιοχές που δραστηριοποιείται ο ΣΥ.Φ.Α.Κ. 
έχει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητα, αφού 
έχει πλέον αναδειχτεί σε σημείο πώλησης όχι μόνο φαρμάκων 
αλλά και προϊόντων ομορφιάς, ευεξίας και άλλων κατηγοριών 
προϊόντων ευρείας χρήσης σε ανταγωνιστικές τιμές, με αποτέ-
λεσμα ο μέσος όρος πωλήσεών του να είναι υψηλότερος από 
αυτόν σε φαρμακεία της υπόλοιπης Ελλάδας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
Ο ΣΥ.Φ.Α.Κ. πρώτος: 
• Ασχολήθηκε με την Ολική Ποιότητα.
• Έκανε συγχώνευση μεταξύ Συνεταιρισμών (Ρέθυμνο).
•  Δημιούργησε θυγατρικές Α.Ε. (ΣΥ.ΦΑ.Ρ. ΑΕ, ΣΥ.ΦΑ.Λ. ΑΕ).
•  Πιστοποιήθηκε με ISO στο επίπεδο των φαρμακαποθηκών 

(29/1/2001).
•  Εξαγόρασε ιδιωτική φαρμακαποθήκη (ΣΥ.ΦΑ.ΡΟ. ΑΕ).
•  Χρησιμοποίησε αυτοκίνητα ψυγεία στη διανομή του.
•  Διοργάνωσε διημερίδα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των 

φαρμακοποιών.
•  Οργάνωσε μηνιαία εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους φαρ-

μακοποιούς στις εγκαταστάσεις του αλλά και ηλεκτρονικά 
(e-learning).

•  Διοργάνωσε ημερίδα με ομιλίες και δράσεις για το κα-
ναλωτικό κοινό σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο 
Ηρακλείου και Συλλόγους Ασθενών.

•  Υλοποίησε διαφημιστική καμπάνια για τα φαρμακεία του 
και μάλιστα μέσα στην κρίση (ραδιόφωνο, τηλεόραση, λεω-
φορεία, internet, facebook).

•  Χρησιμοποίησε την ψηφιακή τεχνολογία για να διαφημίσει 
και να αναπτύξει τα φαρμακεία του:

Ο 
ΣΥ.Φ.Α.Κ. έχοντας ενσωματώσει πρώτος στη στρα-
τηγική του τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αξιοποιεί 
όλα τα σύγχρονα εργαλεία για να προσφέρει στους 
πελάτες του ποιότητα υπηρεσιών, ποικιλία ειδών, 

επάρκεια προϊόντων, γρήγορη παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση 
αλλα και τη διαφημιση του φαρμακείου στο κοινό. Έτσι το μέσο 

Δημήτρης Αλιμπέρτης
Γενικός Διευθυντής του Ομίλου



 | Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019 | 29

▶  Syfak tv (τηλεοράσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 
των φαρμακείων).

▶  Syfak Advice (εγκατάσταση tablets στον πάγκο του φαρ-
μακείου με προβολή προϊόντων που βοηθούν τον φαρμα-
κοποιό στη συμπληρωματική πώληση αλλά και παρακινούν 
τον πελάτη να πάρει μέρος σε διαγωνισμούς με πλούσια 
δώρα).

▶  Digital Marketing (αναρτήσεις στα site και στα social 
media με συμβουλές υγείας και προσφορές των φαρμα-
κείων).

▶  Εβδομαδιαία ηλεκτρονική πρόταση παραγγελίας στα 
φαρμακεία.

•  Έχει μόνιμη συνεργασία, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης, με τον Ιατρικό Σύλλογο, την Ελληνική Αστυ-
νομία και το «Χαμόγελο του παιδιού».

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Ο ΣΥ.Φ.Α.Κ. καινοτομεί και αξιοποιεί ολοένα και περισσότερο τις 
ευκαιρίες του ψηφιακού μετασχηματισμού, με στόχο να προσφέ-
ρει στα φαρμακεία τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αξία για 
τους πελάτες τους και να διατηρήσουν ένα ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα, γνωρίζοντας καλά πως οι καταναλωτές του σήμερα 
συνδυάζουν τον ψηφιακό με το φυσικό κόσμο.
Στο ΣΥ.Φ.Α.Κ. υλοποιείται μια Οmnichannel στρατηγική, δίνοντας 
έμφαση στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στα φαρ-
μακεία-μέλη του, με σκοπό να αξιοποιηθεί η δύναμη όλων των 
καναλιών επικοινωνίας και να δημιουργηθεί μια πιο ισχυρή και 
διαδραστική εμπειρία αγορών.
Συνεπώς οι φαρμακοποιοί, συνεργαζόμενοι με τον ΣΥ.Φ.Α.Κ., 
δύνανται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος με 
σύγχρονα εργαλεία, μέσω των οποίων αλληλεπιδρούν με τους 
ασθενείς-πελάτες τους, προσφέροντάς τους ένα ευρύ φάσμα 
ερεθισμάτων, συναισθημάτων και εμπειριών που δεν επικεντρώ-
νονται μόνο στη στιγμή της πώλησης αλλά προηγούνται ή και 
έπονται αυτής. Έτσι οι φαρμακοποιοί μπορούν να αντιμετωπί-
ζουν με αισιοδοξία το μέλλον του επαγγέλματος και της επιχεί-
ρησής τους.
Αυτά τα εργαλεία αποτελούν τις υπηρεσίες που παρέχει ο Συνε-
ταιρισμός προς τα φαρμακεία του, τις οποίες συνεχώς αναβαθ-
μίζει μέσω των τμημάτων:
•  Πωλήσεων (το μεγαλύτερο αναλογικά στην Ελλάδα με συμ-

βουλευτική δράση)
•  Αισθητικών
•  Φαρμακοϋπαλλήλων
•  Νοσηλευτών 
•  Μerchandising
•  Λογιστικής κάλυψης
•  Απογραφών

•  Οργάνωσης & διαχείρισης φαρμακείου
•  Υποστήριξης hardware & software.
Εκτός από τα παραπάνω ο ΣΥ.Φ.Α.Κ., σε συνεργασία πάντα με 
τον φαρμακοποιό, δημιουργεί και προτείνει Εβδομαδιαία Παραγ-
γελία Φαρμάκου βάσει data analysis. Με αυτόν τον τρόπο βελ-
τιώνεται το απόθεμα στο φαρμακείο και εξοικονομείται χρόνος 
για τον φαρμακοποιό προκειμένου να ασχοληθεί με τον ασθενή 
πελάτη του.

Οι φαρμακοποιοί, συνεργαζόμενοι 
με τον ΣΥ.Φ.Α.Κ., δύνανται να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 
μέλλοντος με σύγχρονα εργαλεία, 
μέσω των οποίων αλληλεπιδρούν 
με τους ασθενείς-πελάτες τους, 
προσφέροντάς τους ένα ευρύ φάσμα 
ερεθισμάτων, συναισθημάτων και 
εμπειριών
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Επίσης ο Συνεταιρισμός ενίσχυσε τα φαρμακεία του με μια νέα 
υπηρεσία, τη Syfak Care, προκειμένου να επωφεληθούν τα φαρ-
μακεία από το νέο νομικό πλαίσιο για τα ιατροτεχνολογικά προ-
ϊόντα. Η υπηρεσία αυτή έχει σκοπό την κάλυψη της συνταγής 
που έρχεται στο φαρμακείο και παράλληλα την εξυπηρέτηση και τη 
φροντίδα στους ασθενείς αυτούς (π.χ. ασθενείς με αναπνευστικά προ-
βλήματα που χρειάζονται βοήθεια) και έχουν πάει ήδη στον ιατρό.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: 
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο Όμιλος ΣΥ.Φ.Α.Κ. εδώ και χρόνια έχει ενσωματώσει στις επιχειρημα-
τικές του δράσεις προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως 
ενημερωτικές ομιλίες, χορηγίες, συμμετοχή σε φιλανθρωπικές εκδηλώ-
σεις, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων.
Μεταξύ άλλων συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με την Αστυνομική Δι-
εύθυνση Κρήτης και την Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων 
Ρόδου (ΕΥΘΥΤΑ) και κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών Χρι-
στουγέννων και Πρωτοχρονιάς προβαίνει στη δωρεάν διάθεση ειδι-
κών συσκευών αλκοολομέτρων μίας χρήσης. Φέτος κατά τη διάρκεια 
των εορτών, επεκτείνοντας τη δράση αυτή και σε συνεργασία με την 
Ελληνική Αστυνομία, θα διανεμηθούν σε διερχόμενους οδηγούς ειδικά 
εγχειρίδια με τίτλο: «Πριν οδηγήσεις, θυμήσου», με σκοπό την ενη-
μέρωση των οδηγών σε θέματα που προάγουν την οδική ασφάλεια. 
Σημειώνεται ότι ο ΣΥ.Φ.Α.Κ. είναι η μοναδική φαρμακαποθήκη που σε 
θέματα ΕΚΕ συνεργάζεται στενά με τον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής. 
Έχει προβεί μάλιστα στην παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 
spots με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα υγείας.
Υποστηρίζει επίσης σε μόνιμη βάση το «Χαμόγελο του Παιδιού» και 
συμπράττει σε διάφορες κοινωνικές δράσεις του.
Ο Όμιλος ΣΥ.Φ.Α.Κ. με τις προαναφερόμενες ενέργειες και με πολλές 
άλλες, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που του αναλογεί απέναντι στην 
κοινωνία, θα συνεχίσει να εφαρμόζει προγράμματα ΕΚΕ, αποσκοπώ-
ντας στη μέγιστη συμβολή του στην αντιμετώπιση κοινωνικών ζητη-
μάτων στην περιοχή δραστηριοποίησής του.

Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ
Ισχυρό παράδειγμα της επιβράβευσης της στρατηγικής του ΣΥ.Φ.Α.Κ. 
είναι η εταιρεία στην Αθήνα, με την ονομασία: «Φαρμακαποθήκες 
Αιγαίου ΑΕ». Οι φαρμακοποιοί της Αττικής έχουν αναγνωρίσει την 
υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών του και παρόλο που δεν έχει 
αναπτύξει πλήρως τη στρατηγική του στην περιοχή, ανταμείβουν 
το Συνεταιρισμό με όλο και υψηλότερα μερίδια αγοράς.
Τέλος, δείγμα αναγνώρισης του ΣΥ.Φ.Α.Κ. αποτελεί το γεγονός 
ότι ακόμη και μεγάλοι συνεταιρισμοί υιοθετούν πετυχημένες 
δράσεις και στρατηγικές του και τις εντάσσουν στο σχεδι-
ασμό τους. Ενθαρρυντικό για το Συνεταιριστικό Επιχειρείν θα 
είναι να τον ακολουθήσουν ακόμη περισσότεροι, ώστε να αντι-
στραφεί η καθοδική πορεία του συνεταιριστικού κινήματος. ●




