ΟΦΕΛΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν τα
φαρμακεία είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
			

Εξειδικευμένες
Υπηρεσίες Φαρμακείων

Βελτίωση ρευστότητας.
Αύξηση κερδοφορίας.
Αύξηση επισκεψιμότητας.
Αύξηση των εσόδων παραφαρμάκου.
Αύξηση παραγωγικότητας 		
απασχολουμένων.
Μείωση λειτουργικών δαπανών.
Βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πελάτες.
Ισχυροποίηση της θέσης.
Οχύρωση απέναντι στον ανταγωνισμό 		
και σε νέα μέτρα.

Στόχος μας είναι: η δημιουργία ισχυρών
φαρμακείων τα οποία θα μπορέσουν να
αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις σημερινές
και αυριανές προκλήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες
Pharmacy’s Added Value
Εσπερίδων 117, Καλλιθέα 17672
Τηλέφωνο: 210 8018 045
info@pharmacysvalue.gr

Pharmacys Added Value

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η εταιρία Pharmacy’s Added Value παρέχει
εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς
τα φαρμακεία με σκοπό την οικονομική και
επιχειρηματική τους αναβάθμιση.
Η εταιρεία αποτελείται από έμπειρα στελέχη
επιχειρήσεων
που
διαθέτουν
μακροχρόνια
πείρα σε τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη
επιχειρηματικών σχεδίων και την υλοποίηση έργων.
Οι πρακτικές λύσεις που προτείνονται έχουν ήδη
εφαρμοστεί με επιτυχία σε διάφορους κλάδους.
Επιπλέον, η εταιρία συνεργάζεται με ένα δίκτυο
καταξιωμένων εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι
προσφέρουν ποιοτικές λύσεις σε επιμέρους τομείς,
όπως: νομικές συμβουλές, φοροτεχνική υποστήριξη,
σχεδιασμό και (ανα)κατασκευή φαρμακείων,
προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, αξιολόγηση
και εκπαίδευση προσωπικού, κλπ.
Η βασική διαφορά της εταιρίας μας είναι ότι
είμαστε δίπλα στους φαρμακοποιούς και την
επόμενη μέρα. Είμαστε συνεργάτες επιχειρήσεων οι
οποίοι συμμετέχουμε ενεργά στην εφαρμογή των
επιχειρηματικών σχεδίων που προτείνουμε.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Τα φαρμακεία σήμερα αντιμετωπίζουν:
• Περιορισμένη ρευστότητα – δυσκολία πληρωμών.
• Μεγάλη πτώση τζίρου και κερδοφορίας.
• Αυξημένο ανταγωνισμό.
Είναι επιβεβλημένη η οργάνωσή, η βελτίωση
διαχείρισής και η συνεχή παρακολούθηση των
αποτελεσμάτων τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

Οικονομικά:
Οικονομικός
έλεγχος
και
συμβουλές
βελτίωσης της κερδοφορίας.
Ανάλυση φορολογικού πλαισίου και
συμβουλές μείωσης της φορολόγησης.
Ανάλυση-πρόβλεψη ρευστότητας, προτάσεις
βελτίωσης, παρακολούθηση.
Οικονομική αποτίμηση φαρμακείου με
λογιστικό (καθαρή θέση) και επιχειρηματικό
προσδιορισμό (πραγματική).

Οργάνωση - Λειτουργία:
Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης φαρμακείου
και προτάσεις βελτίωσης με σκοπό τη μείωση
των λειτουργικών δαπανών, την αύξηση της
αποδοτικότητας και τηs δυνατότηταs ελέγχου.
Κατηγοριοποίηση παραφαρμάκων, πλήρη ανάλυση
πωλήσεων και αγορών και προγραμματισμός
αγορών με περιορισμένο κίνδυνο αστοχίας.
Στοχοποίηση μικτής κερδοφορίας, ανάλογα με το
μίγμα πωλήσεων του φαρμακείου, παρακολούθηση,
διορθωτικές κινήσεις.
Ανάλυση εποχικότητας ειδών και κατάρτιση ετήσιου
πλάνου merchandising.
Σχεδιασμός
ετήσιου
πλάνου
προωθητικών
ενεργειών, παρακολούθηση, εφαρμογή έκτακτων
όταν χρειάζεται και αξιολόγηση.
Δημιουργία και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού
υλικού.
Παρακολούθηση
απόδοσης
προσωπικού
–
κατάρτιση πλάνου βαρδιών.
Υπηρεσίες μηχανοργάνωσης.
Παροχή στατιστικών στοιχείων, έρευνα αγοράς.
Ηλεκτρονικές κάρτες πελατών.
Ανάπτυξη e-shop.
Διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Συνεργασία Φαρμακείων:
Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για τη
διερεύνηση
της
δυνατότητας
συνεργασίας
φαρμακείων και εφαρμογή του.
Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των οικονομικών
και επιχειρηματικών δεδομένων των φαρμακείων
και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την
αναβάθμισή τους.
Αξιολόγηση και εκπαίδευση του προσωπικού σε
θέματα που σχετίζονται με διαχείριση φαρμακείων
και τεχνικές πωλήσεων.
Κατάρτιση οργανογράμματος επιχείρησης και
καθορισμός αρμοδιοτήτων.
Επιλογή εμπορεύματος και στήσιμο νέων
φαρμακείων.

