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Η ELPEN τροφοδοτεί με τα φαρμακευτικά της σκευάσματα περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως, εκ των οποίων 17 σε ευρωπαϊκή κλίμακα

Η ELPEN επενδύει στην ανάπτυξη
Η εταιρεία, που μετράει σήμερα περισσότερα από 50 χρόνια λειτουργίας, ακολουθεί στρατηγική
ανάπτυξης στη βάση της εξωστρέφειας, των επενδύσεων, της εξειδίκευσης και των συνεργασιών

Ε

ξωστρέφεια, επενδύσεις, εξειδίκευση, συνεργασίες. Τέσσερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν
την ελληνική φαρμακοβιομηχανία ELPEN, η οποία μετράει
περισσότερα από 50 χρόνια λειτουργίας.
Η εταιρεία επιβεβαιώνει τη συμβολή της
στην προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής
οικονομίας και στην εδραίωση αναπτυξιακών ρυθμών.

Υψηλές επιδόσεις

Η ELPEN διακρίνεται για τις υψηλές επιδόσεις της στους τομείς των εξαγωγών
και της διεθνούς ανάπτυξης, ανοίγοντας,
εδώ και περίπου 40 χρόνια, τις αγορές
του εξωτερικού για το ελληνικό φάρμακο. Με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης των
εξαγωγών της κατά 18%, η εταιρεία σήμερα τροφοδοτεί με τα φαρμακευτικά
της σκευάσματα περισσότερες από 40
χώρες παγκοσμίως, εκ των οποίων 17 σε
ευρωπαϊκή κλίμακα. Τα τελευταία χρόνια,
η εταιρεία έχει εστιάσει το ενδιαφέρον
της σε αναδυόμενες αγορές του εξωτερικού, σε χώρες όπως το Βιετνάμ, η Κίνα,

η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ, τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος,
η Ρωσία, το Καζακστάν και το Μεξικό.
Εχοντας επιτύχει ήδη αποκλειστικά συμβόλαια με τα ασφαλιστικά ταμεία της
γερμανικής αγοράς, η θυγατρική ELPEN
GmbH με έδρα το Βερολίνο αποτελεί το
κέντρο στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας στις ευρωπαϊκές αγορές.
Παράλληλα, επιλέγοντας ως στρατηγική
προτεραιότητα την έρευνα και ανάπτυξη,
η εταιρεία επενδύει περισσότερο από το
8% του ετήσιου κύκλου εργασιών της σε
ερευνητικά προγράμματα.
Από το 1996 διατηρεί Πρότυπο Ερευνητικό & Πειραματικό Κέντρο που, μέχρι
σήμερα, έχει υλοποιήσει 350 ερευνητικά προγράμματα, 130 υποτροφίες και
800 εκπαιδευτικά σεμινάρια με πρακτική
άσκηση, στηρίζοντας έμπρακτα την επιστημονική κοινότητα και τη δημιουργία
νέας γνώσης.
Περαιτέρω, και θεωρώντας την ανάπτυξη των 780 εργαζομένων ως σημαντική
επένδυση για το μέλλον, η εταιρεία πραγματοποιεί ετησίως γύρω στα 200 εκπαι-

δευτικά προγράμματα που αγγίζουν τις
34.000 ώρες εκπαίδευσης, στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.
Υπηρετώντας την τάση που επικρατεί
σε παγκόσμια κλίμακα, η ELPEN καλλιεργεί την εξειδίκευση σε θέματα έρευνας αλλά και καινοτομίας στις μεθόδους
παραγωγής. Ειδικότερα, επικεντρώνεται
στην έρευνα για:
l Φάρμακα οριακής καινοτομίας (Value
Added Medicines), τα οποία δημιουργούν
ουσιαστικό όφελος για τους ασθενείς και
τα συστήματα υγείας μέσω εναλλακτικών
φαρμακοτεχνικών μορφών και συνδυασμών προϊόντων.
l Γενόσημα φάρμακα καταξιωμένων πρωτότυπων προϊόντων.
l Προϊόντα που κυκλοφορούν εδώ και
χρόνια και λόγω χαμηλών πωλήσεων
έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία,
δημιουργώντας ένα κενό στην αγορά.
Eπιπλέον, η εταιρεία εξακολουθεί να
αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα στο
πεδίο της έρευνας εισπνεόμενων συσκευών ξηρών κόνεων (Dry powder inhalers),
που αξιοποιούνται ως μέσα χορήγησης

δραστικών ουσιών και συνδυασμών αυτών. Σπουδαίο καρπό της ερευνητικής
αυτής προσπάθειας αποτελεί η πρωτότυπη εισπνευστική συσκευή Elpenhaler®,
εφεύρεση του προέδρου και ιδρυτή της
ELPEN, Δημήτρη Πενταφράγκα. Πρόκειται για ένα θεραπευτικό μέσο στην αντιμετώπιση παθήσεων του αναπνευστικού
συστήματος, όπως είναι το άσθμα και
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια.
Η συσκευή Elpenhaler® έχει εγκριθεί σε
27 ευρωπαϊκές χώρες και φέρει διεθνή
διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε περισσότερα
από 100 κράτη.

Πρωτότυπα προϊόντα

Να σημειωθεί ότι το 35% του κύκλου
εργασιών της ELPEN προέρχεται από
την προώθηση και πώληση πρωτότυπων
προϊόντων που συνεργαζόμενες εταιρείες του εξωτερικού αναθέτουν στην εταιρεία. Σημαντικές είναι οι συνέργειες που
προωθεί η εταιρεία και στον τομέα της
έρευνας με εξειδικευμένες ελληνικές και
διεθνείς εταιρείες, αλλά και ακαδημαϊκούς φορείς.

