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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Ενέργειες προβολής και εορτασμού των 40 χρόνων από την ίδρυση 
του ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ.Π.Ε. και περαιτέρω ενδυνάμωση της εικόνας του 
Συνεταιρισμού στην αγορά B2B 

Ανάθεση από  
ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. 
(Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αττικής 
Περιορισμένης Ευθύνης) 

Προϋπολογισμός 200.000 ευρώ (€) + Φ.Π.Α. 

Ανάλυση Προϋπολογισμού 
- 40.000€ για τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. & 
- 160.000€ από χορηγίες εταιρειών 

Χρόνος Υλοποίησης Από τις αρχές του 2020 έως και το τέλος του έτους 

Προθεσμία υποβολής 
διευκρινίσεων ηλεκτρονικά 

Από την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  έως  και την Παρασκευή 8/11/2019  όπου και θα 
λάβετε την όποια απάντησή μας ηλεκτρονικά στο e-mail: 
info@prosyfape .gr έως και τη Δευτέρα 11/11/2019 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 57 09 400, κυρία Αθανασία Ζώχου, Υπεύθυνη 
Marketing 

Τόπος κατάθεσης προσφορών  

ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3, 
12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(Σε περίπτωση δια χειρός κατάθεσης, παρακαλούμε απευθύνεστε 
στην κα Μπέλου Μαρία, Information Desk) 

Καταληκτική ημερομηνία επιλογής 
εταιρείας 

16/12/2019, ημέρα Δευτέρα 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί μόνο στην Ελληνική Γλώσσα και να αφορά 

το σύνολο του έργου δηλαδή, να περιέχει παρουσίαση και σχεδιασμό BTL μέσων, υλοποίηση 

PR πλάνου για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. και μιας συνολικής 

πρότασης για την συνάθροιση όλων των εμπλεκομένων (φαρμακείων, εργαζομένων, 

προμηθευτών).  

Φάκελοι που θα περιλαμβάνουν πρόταση για υλοποίηση μέρους του έργου, θα 

απορρίπτονται. 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται σε ένα (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ονοματεπώνυμο 

Συντονιστή, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση) της εταιρείας. 
Η προσφορά θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

Ενότητα 1η: Τεχνικό μέρος και χρονοδιάγραμμα 
Ενότητα 2η: Οικονομικό μέρος 
 

Περαιτέρω: 

• Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. μπορεί να ζητήσει την παρουσίαση των προτάσεων εταιρειών στα 

γραφεία του 

• Θα υπάρξει γραπτή ενημέρωση προς όλους τους συμμετέχοντες που δεν επιλέχθηκαν 

• Οι εταιρείες δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 

συμμετοχή τους 

• Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή η 

συνολική τιμή απορρίπτονται 
• Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

• Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. δεν δεσμεύεται από την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να ακυρώσει το έργο σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας, μετά το άνοιγμα των προσφορών ή να τον επαναλάβει ή να 

ζητήσει τη βελτίωση των προσφορών. Οποιαδήποτε ευθύνη του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. 

συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης από τις διαπραγματεύσεις, αποκλείεται. 
 
Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνεται τμηματικά μετά την παραλαβή 
των παραδοτέων από την Επιτροπή και σύμφωνα με το κόστος που έχει προσφερθεί. 
Η πληρωμή θα περιγράφεται πλήρως στην σύμβαση που θα ακολουθήσει με την επιλεγμένη 
εταιρεία και αυτή οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά. 
Σημειώνεται ότι οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται με 
το έργο (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κ.λπ.), πλην των προβλεπόμενων από τον 
προϋπολογισμό του παρόντος έργου θα βαρύνουν την εταιρεία, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: BRIEF ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. 

 
1. ΠΡΟΦΙΛ  

Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. αποτελεί τη μετουσίωση του Συνεταιριστικού εγχειρήματος που ξεκίνησε 
το 1980 από μια μικρή ομάδα φαρμακοποιών και σήμερα έχει εξελιχθεί σε μία δυναμική 
πολυδιάστατη οντότητα, η οποία ανταποκρίνεται με εξαιρετικές επιδόσεις στον σκοπό για τον 
οποίο δημιουργήθηκε. Σήμερα ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. είναι η μεγαλύτερη φαρμακαποθήκη 
αποθήκευσης και διακίνησης φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων στην 
Ελλάδα. 
Χαρακτηριστικά το 2018 ο Όμιλος ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. ως  εταιρειών κατέγραψε συνολικό κύκλο 
εργασιών στα € 293 εκατ., χάρη στην στήριξη 1600 φαρμακείων. 
Ουσιαστικά 1480 φαρμακοποιοί έχουν στην κατοχή τους μία (1) ισόποση μετοχική μερίδα και 
κάθε χρόνο λαμβάνουν μέρισμα βάσει των αποδόσεων του Συνεταιρισμού. Τα υπόλοιπα 
φαρμακεία εξυπηρετούνται με την ιδιότητα του πελάτη. Πάνω από 60% των φαρμακείων που 
εξυπηρετούμε καθημερινά 2 και 3 φορές την ημέρα είναι αποκλειστικοί πελάτες των εταιρειών 
του Ομίλου ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. 
 
Ο Συνεταιρισμός τα τελευταία 10 χρόνια, σε όλη αυτή την περίοδο της δοκιμασίας αντοχών 
για τα φαρμακεία, τους εργαζόμενους, τον κοινωνικό περίγυρο, κρατήθηκε στις επάλξεις 
διασφαλίζοντας: 

• Στήριξη και στον πιο μικρό συνεταιρισμένο φαρμακοποιό με ορθολογικές πολιτικές 
εκπτώσεων και πιστώσεων 

• Τη ζήτηση ελλειπτικών φαρμάκων στην ελληνική αγορά (καμία από τις εταιρείες του 
Ομίλου δεν ασχολείται με το παράλληλο εμπόριο και τις εξαγωγές) 

• Τα επίπεδα αμοιβών των εργαζομένων μας και των θέσεων εργασίας 

• Στο έπακρο τις οικονομικές απαιτήσεις των προμηθευτών του χάρη στην κεφαλαιακή 
του επάρκεια  

• Ρευστότητα, λαμβάνοντας αντίστοιχα οφέλη για τα φαρμακεία του 
 
Θα μπορούσαμε να εκφράσουμε τα παραπάνω με μια φράση κλειδί: «Ο ΟΜΙΛΟΣ 
ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ 
ΔΑΝΕΙΣΜΟ». 
 
Ακολουθούν τα  κυριότερα σημεία αυτής της επιτυχημένης πορείας: 
 
1994 Ιδρύεται η πρώτη θυγατρική επιχείρηση στον Άλιμο, η Συνεταιριστική 

Φαρμακαποθήκη (ΣΥΝ.ΦΑ.) Α.Ε. και πλέον τα φαρμακεία μας εξυπηρετούνται από 
δύο κόμβους διανομής στην Αττική 

1995 Εγκαθίσταται το πρώτο αυτοματοποιημένο σύστημα παραγγελιών στην Ελλάδα 
 Ξεκινά η δωρεάν παροχή στα μέλη του προγράμματος φαρμακείου «Infosyn» με την 

αντίστοιχη τεχνική υποστήριξη 
1999 Η περιουσιακή δύναμη του Συνεταιρισμού αυξάνεται με τις ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις του στο Περιστέρι. Σε μια επιφάνεια 5336 τ.μ., δημιουργείται 
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σύγχρονο κέντρο διανομής με την αντίστοιχη αυτοματοποίηση και στεγάζονται τα 
γραφεία της διοίκησης 

2001 Ιδρύεται η δεύτερη μονάδα, ΣΥΝ.ΦΑ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε., με έδρα την Κέρκυρα, 
διασφαλίζοντας τη συνέχεια του Συνεταιριστικού κινήματος φαρμακοποιών στο νησί 

2002 Οι εταιρείες του Ομίλου ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. αποκτούν πιστοποίηση κατά ISO 9001 
καθώς και για τη διακίνηση των τεχνολογικών προϊόντων 

2003 Ξεκινά η πρώτη ηλεκτρονική συνεργασία μας με τα φαρμακεία – μέλη μας 
(on-line σύνδεση με τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.) 

2005 Ιδρύεται η τρίτη μονάδα, ΣΥΝ.ΦΑ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., με έδρα τη Λαμία και 
επεκτείνονται οι δραστηριότητες μας για την ενίσχυση των φαρμακείων των 
περιοχών Φωκίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας 

2008 Επέκταση εγκαταστάσεων της Συνεταιριστικής Φαρμακαποθήκης Α.Ε. στον Άλιμο με 
αυτοματοποίηση λειτουργιών για την εξυπηρέτηση των φαρμακείων μας που αγγίζει 
το 80% της παραγωγικής μας διαδικασίας 

2014 Ιδρύεται η τέταρτη μονάδα, ΣΥΝ.ΦΑ. ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε., με έδρα τα Ιωάννινα, 
διευρύνοντας το δίκτυο διανομής μας σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου 

2018, Παροχή υπηρεσιών 3PL. Ξεκινά η πρώτη μας συνεργασία με την εταιρεία 
UNIPHARMA με υπηρεσίες 3PL. 

 
Ο Όμιλος ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.  
Α) Διαθέτει: 

• 5 λειτουργικές μονάδες 11000 τ.μ.  

• Στόλο 93 ιδιόκτητων οχημάτων, που εξυπηρετούν 2 και 3 φορές καθημερινά τις ανάγκες 
των φαρμακοποιών, 

• Γκάμα 18.000 κωδικών 

• 3.500 αυτοματοποιημένα κανάλια διαλογής φαρμάκων για την προετοιμασία των 
παραγγελιών που καλύπτουν το 80% της παραγωγικής διαδικασίας 

Β) Διαχειρίζεται  

• 200.000 τεμάχια σε καθημερινή βάση για τις ανάγκες των φαρμακοποιών 

• 12.000 τηλεφωνικές κλήσεις την ημέρα 
 

Τα φαρμακεία έχουν τη δυνατότητα αποστολής παραγγελιών μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, η οποία προσφέρετε δωρεάν και η οποία λειτουργεί 24/7. Περίπου το 70% των 
ημερήσιων παραγγελιών των φαρμακείων λαμβάνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 
 
Πυρήνας των μηχανισμών οι 300 εργαζόμενοι που σε συνεργασία με τη διοίκηση καθημερινά 
διασφαλίζουν την άψογη λειτουργία των μονάδων, συμβάλλοντας με ομαδικότητα, 
δημιουργικότητα και ευελιξία, στην εξυπηρέτηση όλων των φαρμακείων σε όλες της περιοχές 
δραστηριοποίησης. 
 
Εκπαίδευση 
Συμμετέχουμε στην ανάδειξη του ρόλου του φαρμακοποιού, στην ενδυνάμωση των γνώσεων 
του και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του. 
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Για το λόγο αυτό 3-4 φορές το χρόνο διοργανώνονται επιστημονικές εκδηλώσεις σε θέματα 
που αφορούν τη διαχείριση νοσημάτων, την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο 
φαρμακείο, την ενημέρωση για νέα προϊόντα, κ.α. 
Επιπλέον, διενεργούνται σεμινάρια για την ανάπτυξη τεχνικών και δεξιοτήτων πωλήσεων, 
διαχείρισης αποθεμάτων και οικονομικών φαρμακείου. 
 
Συναθροίσεις φαρμακοποιών 
Διενεργούνται συγκεντρώσεις φαρμακοποιών ανά περιοχή, σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
προκειμένου να ενημερωθούν για επίκαιρα θέματα του κλάδου. 
 
Δράσεις για τα φαρμακεία 
Τελικός αποδέκτης των δράσεων αυτών είναι ο πελάτης του φαρμακείου. 
Οι δράσεις αφορούν την πρόληψη και τη διαχείριση ασθενειών όπως η Οστεοπόρωση, ο 
Διαβήτης, κ.α., που προάγουν την υγεία του κοινωνικού συνόλου. 
 
Δίκτυο Φαρμακείων Green Pharmacy 
O ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. υποστηρίζει τη περαιτέρω διασύνδεση των φαρμακείων με σκοπό την 
καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, καταναλωτή, ασθενή ώστε να παρέχονται ίδιες και 
ισότιμες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου από όλα τα σημεία, κάθε φορά, σε κάθε 
ενδιαφερόμενο. 
Επίσης, ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. παρέχει στον φαρμακοποιό τα εργαλεία, τις υποδομές και την 
εκπαίδευση για την υλοποίηση των παραπάνω. 
Στόχος η διακεκριμένη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 
 
Πιστοποιήσεις 
Οι εταιρείες του Ομίλου ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., ακολουθούν πιστά την φαρμακευτική νομοθεσία η 
οποία είναι συνυφασμένη με το σύστημα ποιότητας. Περαιτέρω, ακολουθούν πρακτικές που 
αφορούν τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.  
 
Περιβαλλοντικά 
Οι εταιρείες του Ομίλου ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. και οι εργαζόμενοι του συμμετέχουν στην προστασία 
του περιβάλλοντος κάνοντας χρήση κάδων για την συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών, 
παλαιού ή χαλασμένου ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λαμπτήρων, παλετών, 
χαρτιού. 
Συμμετέχουμε στη διακομιδή των φαρμάκων οικιακής χρήσης από τα φαρμακεία μέλη πελάτες 
μας στις εγκαταστάσεις του ΙΦΕΤ στη Μαγούλα. Το 2018 αποστείλαμε για καταστροφή 17 
τόνους άχρηστων συσκευασιών φαρμάκων. 
 
Project προς υλοποίηση 

• Έως στο τέλος του 2019 θα δημιουργήσουμε μια νέα πλατφόρμα B2B που θα προσφέρει 
ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στην τοποθέτηση παραγγελιών και στην ενημέρωση για 
αποθέματα, προσφορές, εκπτώσεις, κ.α. στον φαρμακοποιό, για όλα τα σημεία της 
Ελλάδας. 

• Ανανέωση του συνόλου του στόλου διανομής μέχρι το 2021, και μετασχηματισμό τους 
σε αυτοκίνητα – ψυγεία. Στόχος η διασφάλιση των συνθηκών διακίνησης των φαρμάκων 
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ψυχρής αλυσίδας από την αποθήκη, στο φαρμακείο, στον τελικό αποδέκτη του 
φαρμάκου. 

• Αναβάθμιση s/w & h/w αυτοματοποίησης 

• Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εταιρειών του Ομίλου μέσω 
ενεργειών που μειώνουν για παράδειγμα τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Επέκταση των υπηρεσιών 3PL 
 
 
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 40 ΧΡΟΝΩΝ 

Ο Συνεταιρισμός μας κλείνει τα 40 χρόνια λειτουργίας του και η υπενθύμιση των αρχών του 
“συνεταιρίζεσθαι” θα πρέπει να παίξουν ένα βασικό ρόλο στη συνέχιση του και να 
αντικατοπτρίζονται στην καθημερινότητα του: 
(1) Εθελοντική και ανοιχτή συμμετοχή όλων των μελών , 
(2) Δημοκρατική διαχείριση όλων των μελών ανεξαρτήτως αν πρόκειται για μικρό ή μεγάλο 
φαρμακείο  
(3) Οικονομική συμμετοχή μελών,  
(4) Αυτονομία και ανεξαρτησία,  
(5) Συνεχής εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση, 
(6) Συνεργασία μεταξύ μελών  
(7) Ενίσχυση της κοινότητας μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται τα φαρμακεία 
 
3. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΑ  

Ως η μεγαλύτερη φαρμακαποθήκη της Ελλάδας θα πρέπει να αναδείξουμε: 
1. Το δυναμικό παρελθόν μας (δηλ. Από που ξεκινήσαμε για να φτάσουμε στο σήμερα  
2. Το δρόμο του μέλλοντος για τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία που πλαισιώνεται 

από: 
- τεχνολογικές εξελίξεις για την καλύτερη διαχείριση των φαρμάκων και καλύτερη 

εξυπηρέτηση του φαρμακοποιού  
- ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών  
- όραμα και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

3. Την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της διοίκησης προς τους φαρμακοποιούς, τους 
εργαζόμενους, την κοινωνία 

4. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν και μας ακολούθησαν – 
ακολουθούν, πιστοί στο όραμα του συνεταιρισμού : 
α) οι 1.600 επαγγελματίες φαρμακοποιοί ( μέλη & πελάτες) 
β) οι 300 εργαζόμενοι 
γ) αλλά και οι περίπου 300 προμηθευτές, συνεργάτες  

5. Να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά φαρμακοποιών να ακολουθήσει τη φιλοσοφία του 
Συνεταιρισμού να ενστερνιστούν  τις αρχές του ώστε να οδηγήσουν τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. 
στο μέλλον. Δηλαδή, να προσπαθήσουμε να εμφυσήσουμε το συναίσθημα που 
ενέπνευσε τους πρώτους ιδρυτές, προσεγγίζοντας φαρμακοποιούς που δεν 
συνεργάζονται μαζί μας αλλά και φαρμακοποιούς που έχουν διάδοχη κατάσταση και 
αντί να συνεχίζουν μαζί μας, αποχωρούν 
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6. Να ενδυναμώσουμε την παρουσία και το πρόσωπο του Συνεταιρισμού και στις 
υπόλοιπες μονάδες μας εκτός Αττικής. 

 
Σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη στόχων βάση του σκοπού παίζει η ηλικιακή αποτύπωση της 
σημερινής κατάστασης των Συνεταιριστών – Φαρμακοποιών: 
 

 
 
Παρατήρηση: Το διάγραμμα αφορά 882 φαρμακεία μέλη (από σύνολο 1208 φαρμακείων μελών) 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Η αξιολόγηση θα αποτελείται από 5  βασικούς άξονες και επιμέρους κριτήρια ως εξής :  
 

Άξονας 1 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
• Βαθμός συνέπειας με brief & τεκμηρίωση - υποστήριξη προτάσεων 
• Πληρότητα εξυπηρέτησης στόχων του Συνεταιρισμού 

• Σαφήνεια 
• Ευρηματικότητα και πρωτοτυπία 
• Σύνδεση και συνέργειες ενεργειών (offline /online)  

Άξονας 2 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
• Νέο λογότυπο & slogan για τα 40 χρόνια 
• Δυνατότητα μετεξέλιξης λογοτύπου των 40 χρόνων σε νέο λογότυπο του  

Συνεταιρισμού μαζί με νέο slogan 
• Μοναδικότητα πρωτοτυπία ιδεών 
• Συνάφεια - σχέση με στοχευμένο κοινό 

• Δυνατότητες εφαρμογής λογοτύπου και slogan  σε διάφορα μέσα - δείγματα 
εφαρμογών  

• Πρόταση για media plan 
(κλαδικά περιοδικά και περιοδικά επιχειρηματικού /οικονομικού κλάδου &  
ραδιοφωνικές αναφορές & διαδίκτυο, προσαρμογή για τις περιφερειακές μονάδες) 

• Αποτελεσματικότητα 
Άξονας 3 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. 

• Τεκμηρίωση προτάσεων 
• Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού και αξιόπιστων πόρων για τη διεκπεραίωση του 

έργου 

• Ανάλυση χρονοδιαγράμματος έργου ή /και δράσεων  
Άξονας 4 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

• Κόστος δημιουργίας, σχεδιασμού παραγωγής και υλοποίησης 
Άξονας 5 : ΕΥΡΕΣΗ ΧΟΡΗΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΟ 80% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

• Σύνταξη χορηγικών προτάσεων και ανεύρεση υποψήφιων χορηγών  από το χώρο 
του φαρμάκου ή άλλο κλάδο  

• Διαχείριση χορηγιών και χορηγών επικοινωνίας 
• Οικονομική διαχείριση 

 


