1. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ...

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΕΦΑΛΑΙΟ_FORBES
Ημ. Έκδοσης: . . .01/12/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .22/12/2017
Σελίδα: . . . . . . . . 162

THE GREEK LIST

100

ELPEN

Πάνω από 8
του Γτήσιου
κύκλου εργασιών
επενδύεται σι
ερευνητικά
προγράμματα
με στόχο την
ανάπτυξη νέων

και καινοτόμων
φαρμάκων

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η διαχρονική προήλωσπ της ELPEN στην έρευνα η διεθνής αναγνώριση
των σκευασμάτων της και η προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία
θώς επίσης και η εφαρμογή των υψηλότερων
παραγωγικών προδιαγραφών και
προτύπων ποιότητας Με ηγετική παρουσία
στους τομείς της πνευμονολογίας και
της καρδιολογίας τα φάρμακά της καλύπτουν
όλες τις βασικές θεραπευτικές

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία έχει προσφέρει
μέχρι σήμερα 130 υποτροφίες
σε νέους επιστήμονες ενώ 350 είναι τα
ερευνητικά προγράμματα και 800 τα
σεμινάρια που έχουν

Το Ερευνητικό Πειραματικό και
κέντρο που διατηρεί εδώ και
2 1 χρόνια αποτελεί τον εκφραστή της
προσήλωσής της στην έρευνα αφού στηρίζει

σε συνεργασία με ελληνικούς και

έμπρακτα την ερευνητική κοινότητα
συμβάλλοντας αποφασιστικά στη
δημιουργία επιστημονικής γνώσης
από 8 του ετήσιου κύκλου
εργασιών της ELPEN επενδύεται σε

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

κατηγορίες

τεχνογνωσία της στην
φαρμάκων υψηλής θεραπευτικής
αξίας ξεπερνά τον μισό αιώνα με
τα φάρμακά της να γνωρίζουν σημαντική
καταξίωση στην ιατροφαρμακευτική
κοινότητα τους ασθενείς και τη δημόσια
ασφάλιση Στο πλαίσιο αυτό τα σκευά
σματά της αναγνωρίζονται ως εφάμιλλα
των φαρμάκων που παράγονται από
πολυεθνικές εταιρείες
Στο επίκεντρο της επιχειρηματικής
δραστηριότητας της ELPEN τοποθετείται
η έρευνα για καινοτόμες θεραπείες κα¬
παραγωγή

μεγάλες

Εκπαιδευτικό

Περισσότερο

ερευνητικά προγράμματα με στόχο την
ανάπτυξη νέων και καινοτόμων φαρμάκων
που θα βελτιώσουν την ποιότητα
ζωής των ασθενών

εκπαιδευτικά

πραγματοποιηθεί

στις υπερσύγχρονες
του ερευνητικού της κέντρου

εγκαταστάσεις

διεθνείς

ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς
φορείς

Τα παραπάνω στοιχεία έχουν οδηγήσει
στη σημερινή αναγνώριση του Ερευνητικού
Πειραματικού και Εκπαιδευτικού
Κέντρου της ως του μεγαλύτερου
ιδιωτικής πρωτοβουλίας εργαστηρίου

Πειραματικής Μεταφραστικής Βιοϊατρι
κής'Ερευνας και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
και την ευρύτερη περιοχή της No
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τιοανατολικής Ευρώπης Η πρόσφατα
επίσημη πιστοποίηση του ως Διεθνούς
Εκπαιδευτικού Κέντρου από τον φορέα

UEMS/NASCE European Union
of Medical Specialists και Network of
Accredited Clinical Skills Centres in
Europe σηματοδοτεί ακόμα μία διεθνή
διάκριση ois πρότυπης δραστηριότητας
του στον τομέα της έρευνας στην εκπαίδευση

Σπουδαίο καρπό των ερευνητικών
προσπαθειών της ELPEN αποτελεί
η καινοτόμος εισπνευστική συσκευή
Elpenhaler® μια εφεύρεση του προέδρου
και ιδρυτή της κ Δημήτρη Πε
νταφράγκα η οποία έχει άδεια κυκλοφορίας
σε 34 χώρες σε όλο τον κόσμο
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό
θεραπευτικό μέσο για την
παθήσεων του κατώτερου
συστήματος όπως είναι το
άσθμα και η χρόνια αποφρακτική
αντιμετώπιση

αναπνευστικού

πνευμονοπάθεια

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Η ELPEN σηματοδοτεί επίσης και μια
άξια εκπρόσωπο του ελληνικού φαρμάκου
στις διεθνείς αγορές με περισσότερα
από 30 σκευάσματά της να
σε 27 ευρωπαϊκές χώρες και
40 παγκοσμίως Από το 2012 διατηρεί
θυγατρική στη Γερμανία την ELPEN
Pharma GmbH έχοντας κερδίσει την
ταξιδεύουν

εμπιστοσύνη του γερμανικού ασφαλιστικού
συστήματος Παράλληλα πολλές
και σημαντικές είναι οι μακροπρόθεσμες
επιχειρηματικές συνεργασίες που έχει
συνάψει με διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες
οι οποίες την αναγνωρίζουν ως
συνώνυμο του ποιοτικού φαρμάκου και
αξιοποιούν τα δυναμικά τμήματα πωλήσεων
και μάρκετινγκ που διαθέτει

Ιδιαίτερα ανεπτυγμένη είναι όμως
και η κοινωνική αντίληψη της ELPEN
Με προσωπικό που ξεπερνά τους 1 000
εργαζομένους σε επίπεδο ομίλου στηρίζει
ενεργά την απασχόληση στη χώρα
μας δημιουργώντας προστιθέμενη αξία
και συμβάλλοντας στην εδραίωση
αναπτυξιακών

ρυθμών στην εθνική οικονομία
Συγχρόνως αναπτύσσει μεγάλη
δραστηριότητα σε προγράμματα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης με έμφαση
στην ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη
ασθενειών τη στήριξη των απομακρυσμένων
περιοχών της Ελλάδας και

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ
Είστε από τις βιομηχανίες που

ακολουθούν

σταθερά ανοδική πορεία
Κατά πόσο έχει βοηθήσει η αύξηση
της εξαγωγικής σας δραστηριότητας

και πώς ανταποκρίνεστε στις προκλήσεις
του εγχώριου οικονομικού
περιβάλλοντος

αγοράς φαρμάκου
Είναι γεγονός ότι καλούμαστε να
δραστηριοποιηθούμε σε ένα ασφυκτικό

οικονομικό περιβάλλον με
πλήθος αντικινήτρων για τον κλάδο
της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
Με ιστορία που ξεπερνά τον μισό
αιώνα η ELPEN έχει καταφέρει να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις παραμένοντας
συνεπής στις αξίες που την
έχουν καθιερώσει στη συνείδηση της
ιατροφαρμακευτικής κοινότητας και
των ασθενών
Αναφορικά με την παρουσία μας
στην ελληνική αγορά πετύχαμε αύξηση
των μεριδίων αγοράς μας ακριβώς
εξαιτίας της αποδοχής των φαρμάκων
μας από την ιατροφαρμακευτική
και τους ασθενείς λόγω της ποι

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ εκπαιδεύσεις

ΑΝΑΠΤΥϊΕΙΣ ΝΕΩΝ φαρμακευτικών

προϊόντων υβριδικά με έμφαση στο
αναπνευστικό και το καρδιολογικό

σύστημα

Στον σχεδιασμό σας περιλαμβάνεται
και η επέκταση των παραγωγικών σας
εγκαταστάσεων Σε ποιο σημείο

βρίσκεστε

κοινότητα

ότητάς τους

Στο εξωτερικό εντείναμε την εξαγωγική
μας δραστηριότητα κι αυτό συνέβαλε
σημαντικά στην οικονομική
του ομίλου Η ΕΛΠΕΝ εξάγει
σήμερα σε πάνω από 30 χώρες ενώ
ευρωστία

διατηρεί θυγατρική στη Γερμανία
Διαθέτετε το μεγαλύτερο ερευνητικό
κέντρο στην Ελλάδα στον τομέα της
εφαρμοσμένης έρευνας και εκπαίδευσης
Ποιοι είναι οι λόγοι που επενδύσατε
σε αυτό το κομμάτι
Είναι ξεκάθαρο ότι n επένδυση στην
εκπαίδευση αποτελεί μονόδρομο για
διαφοροποίηση άρα και επιβίωση και
ανάπτυξη για μια βασική ευρωπαϊκή
φαρμακευτική βιομηχανία όπως είναι
η

ΕΛΠΕΝ
Στο εκπαιδευτικό μας μοντέλο έχουμε
δύο διακριτές δραστηριότητες

Οι αυξημένες ανάγκες για παραγωγή
οφείλονται κυρίως στις εξαγωγές
Στο πλαίσιο αυτό έχουμε οδηγηθεί σε
μια διαρκή προσπάθεια αναζήτησης
λύσεων για την κάλυψή τους Τα βασικά
στοιχεία στον κεντρικό μας
είναι η εξειδίκευση σε συγκεκριμένες
σχεδιασμό

μορφές και η βελτιστοποίηση
των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου
και παραγωγής Με τους δύο αυτούς
τρόπους στοχεύουμε σε μια σημαντική

αύξηση της παραγωγικότητάς μας
τα επόμενα χρόνια για τις εγκαταστάσεις
μας στο Πικέρμι όπου διατηρούμε
ήδη τρεις εγχώριες παραγωγικές
μονάδες

Ο κ Θεόδωρος Τρύφων είναι
δ ο ELPEN Α.Ε Φαρμακευτικής
Βιομηχανίας και πρόεδρος της
ΠανελλήνιαςΈνωσης Φαρμακοβιομηχανίας
αντιπρόεδρος

ΠΕΦ

