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ΟΣυνεταιρισµός Φαρµακοποιών Θεσσαλονίκης µετρά 86 χρόνια συνεχούς λειτουργίας.
Εξυπηρετεί 1.500 φαρµακεία σε 8 νοµούς, µε τις πωλήσεις το 2017 να ανέρχονται σε 192 εκατ.
ευρώ. Διαθέτει µία από τις µεγαλύτερες (4.600 τ.µ.) και πιο σύγχρονες φαρµακαποθήκες στην
Ελλάδα, εφάµιλλη αυτών της Δυτ. Ευρώπης (λειτουργεί βάσει ISO 9001).
Απασχολεί175 υπαλλήλους, διαθέτει 41 φορτηγά αυτοκίνητα και 8 δίκυκλα. Διανέµει 16.000
κωδικούς, κατέχοντας µερίδιο αγοράς 74% σε τοπικό επίπεδο και 7% σε εθνικό.
Αποτελείτον πιο αξιόπιστο συνεργάτη για την εφοδιαστική αλυσίδα του φαρµακείου,
χρησιµοποιώντας τεχνολογία αιχµής. Επίσης, αξιοποιεί τις υπεραξίες που κρύβονται στα προϊόντα
private label, έχοντας επιτυχηµένη παρουσία σε πολλές κατηγορίες. Διαθέτει 6µελές τµήµα
πωλήσεων, τµήµα merchandising και προσφέρει µέσω των θυγατρικών του παροχές υπηρεσίας
προς τους φαρµακοποιούς (λογιστική και µηχανογραφική υποστήριξη, υπηρεσία courier κ.ά.).
Ο ΣΥ.ΦΑ. δεν αρκείται στο σήµερα και επενδύει στο µέλλον
Έχειήδη προχωρήσει στην αγορά 25,5 στρεµµάτων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στη Συµµαχική Οδό,
και ξεκίνησε τη διαδικασία αδειοδότησης για τη δηµιουργία µιας υπερσύγχρονης 2ης αποθήκης
6.000 τ.µ., 14 µ. ύψους, ώστε να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες λειτουργίας του. Το επενδυτικό
αυτό σχέδιο, αξίας 10 εκατ. ευρώ, περιλαµβάνει την αγορά και εγκατάσταση ενός ροµποτικού
συστήµατος αυτόµατης εκτέλεσης παραγγελιών αξίας 6,5 εκατ. ευρώ, το οποίο και θα δώσει τη
δυνατότητα στον ΣΥ.ΦΑ. να καλύψει όλη τη Β. Ελλάδα.
Στόχοςµας είναι η αύξηση του τζίρου κατά 30% τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας µέσω της:
- αύξησης ποσοστού κάλυψης δυτικού τοµέα Ν. Θεσσαλονίκης
- αύξησης πιστότητας Συνεταιρισµού
- αύξησης παραγγελιών
- αύξησης µεριδίου αγοράς
- αύξησης κύκλου εργασιών
- επέκτασης της εµπορικής δραστηριότητας
- υψηλού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος

Στοχεύουµεεπίσης στην:
- ανάπτυξη προχονδρεµπορίου (διανοµές υπέρ τρίτων)
- ανάπτυξη του τµήµατος πωλήσεων µε εισαγωγή ή παραγωγή νέων προϊόντων υψηλών
προδιαγραφών
- συµφωνίες στρατηγικής ανάπτυξης µε άλλους ΣΥ.ΦΑ.
- δηµιουργία οµπρέλας στήριξης των φαρµακείων-µελών του (αλυσίδα αυτόνοµων φαρµακείων)
- διείσδυση στην αγορά των OTC φαρµάκων
- προβολή και ανάπτυξη του επιστηµονικού και κοινωνικού ρόλου του φαρµακοποιού
- µεγαλύτερη και παραγωγικότερη διείσδυση στην κοινωνία
- ανάπτυξη του οικολογικού προφίλ του Συνεταιρισµού – πράσινη ανάπτυξη
ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... µια αξιόπιστη σχέση εµπιστοσύνης.
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