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Δυναμική η παρουσία της ELPEN στη 

διεθνή έκθεση CPhI 

21 Νοεμβρίου 2019. Η ELPEN έδωσε για 10η συνεχόμενη χρονιά δυναμικό παρών στη διεθνή έκθεση 

CPhI, που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Nοεμβρίου 2019 στη Φρανκφούρτη. 

Η CPhI αποτελεί μια από τις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις στο χώρο του φαρμάκου, η οποία  υλοποιείται 

εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του παγκόσμιου φαρμακευτικού 

επιχειρείν.  

Η ELPEN συμμετείχε για 10η συνεχόμενη χρονιά στη CPhI με περισσότερες από 400 εταιρείες να  

επισκέπτονται φέτος το περίπτερο 153 τ.μ που διέθετε στο κεντρικό Hall του εκθεσιακού χώρου. Κατά τη 

διάρκεια της τριήμερης διοργάνωσης, τα στελέχη της από τα τμήματα Business Development και Έρευνας & 

Ανάπτυξης πραγματοποίησαν συναντήσεις με πάνω από 200 εκπροσώπους εταιρειών, τους οποίους 

ενημέρωσαν για τη δραστηριότητα της ELPEN. 

Με εξαγωγική δραστηριότητα σε 18 χώρες στην Ευρώπη και 41 παγκοσμίως, η ELPEN σηματοδοτεί σήμερα 

έναν άξιο πρεσβευτή του Ελληνικού Φαρμάκου στις αγορές της Ευρώπης, της Ασίας, της Άπω και Μέσης 

Ανατολής και της Αφρικής. Οι πωλήσεις που καταγράφει στο εξωτερικό αγγίζουν πλέον το 14% του κύκλου 

εργασιών της,  ποσοστό που προκύπτει από πωλήσεις σε περισσότερα από 20 σκευάσματά της. Αυτός είναι 

κι ο λόγος που η εταιρεία αναγνωρίζει ως μεσοπρόθεσμο στρατηγικό της στόχο την εξέλιξή της σε μια 

ανταγωνιστική Ελληνική φαρμακοβιομηχανία ευρωπαϊκών προδιαγραφών με σημαντικές επενδύσεις σε 

Έρευνα και Ανάπτυξη, εξαγωγές σε όλο τον κόσμο και  ερευνητικές δομές, που στελεχώνονται από Έλληνες 

επιστήμονες. 

Αναφερόμενος στη φετινή συμμετοχή της ELPEN στην έκθεση CPhI, ο Head of International Business της 

εταιρείας, κ. Λευτέρης Τρύφων, ανέφερε «Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήσαμε σειρά 

συναντήσεων με υπάρχοντες και νέους πελάτες, με στόχο την παρουσίαση των νέων προϊόντων που θα είναι 

διαθέσιμα για το εξωτερικό, αλλά και την εξεύρεση νέων ευκαιριών για την ελληνική αγορά.». Εκφράζοντας 

την ικανοποίησή του για το αποτελέσματα από τη φετινή συμμετοχή της εταιρείας, ο κ.Τρύφων τόνισε, πως 

«Η υψηλή ποιότητα των φαρμάκων της ELPEN αποτελεί το σημαντικότερο εφόδιο για το άνοιγμά της σε ακόμα 

περισσότερες χώρες του εξωτερικού. Με γνώμονα την ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία των σκευασμάτων μας 

στην ελληνική αγορά  συνεχίζουμε δυναμικά την προσπάθειά μας, στοχεύοντας στην οικοδόμηση μιας 

αντίστοιχα  θετικής πορείας και στις διεθνείς αγορές.». 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ιωάννα Παπαλά στο τηλέφωνο 211 1865 

709.Επισκεφθείτε μας στο www.elpen.gr 
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