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Ο ιδανικός χώρος
«Στον καινούργιο χώρο είχα τη δυνατό-
τητα να οργανώσω το ιδανικό Φαρμακείο 
για μένα. Να βάλω όλα τα προϊόντα σε 
εμφανείς θέσεις, έχοντας πάντα ως πρω-
ταρχικό μέλημα την καλύτερη εξυπηρέ-
τηση του κόσμου»
Κατά την είσοδο στο φαρμακείο, συνα-
ντάμε ένα μεγάλο τμήμα δερμοκαλλυ-
ντικών προϊόντων ταξινομημένα ανά 
εταιρίες, καθώς και μια θέση εργασίας 
για την αισθητικό του φαρμακείου, με μια 
καμπίνα ομορφιάς με όλα τα απαραίτητα 
μηχανήματα για την περιποίηση. Στη δε-
ξιά πλευρά του καταστήματος, βρίσκεται 
το τμήμα βρεφικής παιδικής φροντίδας 
και το τμήμα για νέες μητέρες με μια 
θέση εξυπηρέτησης, ενώ στο ίδιο σημείο 
είναι τοποθετημένος και ο πάγκος συ-
σκευασίας δώρου. Στην αριστερή πλευ-
ρά, βρίσκεται ο χώρος με τις γόνδολες 
προβολής. Κάθε γόνδολα φιλοξενεί και 
μια διαφορετική κατηγορία προϊόντων: 
την περιποίηση άκρων, τη στοματική 
φροντίδα, το οπτικό τμήμα, τα βιολογικά 
και εποχιακά προϊόντα, ενώ σε ξεχωρι-
στά ράφια βρίσκονται τα είδη νοσοκομεί-
ου και ένα μεγάλο χώρο καταλαμβάνουν 
τα συμπληρώματα διατροφής. 
Στο βάθος του φαρμακείου βρίσκονται 
4 πάγκοι εξυπηρέτησης πλήρως εξο-
πλισμένοι με Η/Υ και πίσω από αυτούς 
είναι τοποθετημένα σε ράφια τα OTC, 
τα διαγνωστικά όπως πιεσόμετρα, τεστ 
εγκυμοσύνης, πρώτες βοήθειες, ενώ 
τα συρτάρια με τα συνταγογραφουμενα 
φάρμακα βρίσκονται δίπλα, σε μη εμφα-
νές σημείο. Το εργαστήριο, οι αποθηκευ-
τικοί χώροι και η θέση εργασίας για το 
διαδικτυακό κατάστημα βρίσκονται στο 
βάθος του Φαρμακείου.

μιουργήθηκαν τα πρώτα καταστήματα στη 
γύρω περιοχή και το νοσοκομείο ξεκίνησε 
να λειτουργεί πλέον με όλα τα τμήματά του. 
Στην αρχή, ο χώρος του φαρμακείου κά-
λυπτε τις ανάγκες του κόσμου, που πλέ-
ον μας έδειχνε την εμπιστοσύνη του. Τα 
γεγονότα και οι καταστάσεις που βιώνει 
ένα φαρμακείο τα τελευταία χρόνια, μας 
ώθησαν να αναζητήσουμε ένα νέο χώρο. 
Έτσι, τον Αύγουστο του 2012 το φαρμακείο 
μεταφέρθηκε σε ένα χώρο που είχε τετρα-
πλάσιο μέγεθος από τον προηγούμενο και 
βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την πύλη 
του νοσοκομείου. Ο χώρος πλέον ήταν ο 
ιδανικός για να μπορέσω να σχεδιάσω το 
Φαρμακείο όπως το είχα φανταστεί και να 
αναπτύξουμε με την ομάδα μου όλες τις 
κατηγορίες προϊόντων.»

H μικρή ιστορία  
του Φαρμακείου
Το Φαρμακείο με την επωνυμία Μαί-
ρη Κ. Δημότση λειτούργησε για πρώτη 
φορά το 2002 σε ένα κατάστημα 100τμ, 
μόλις 300τμ. δίπλα από το Νοσοκομείο 
Λαμίας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του σε 
μια περιοχή όπου δεν υπήρχε τίποτα 
άλλο σε επιχειρηματική δραστηριότητα 
μέχρι τότε.

Ένα φαρμακείο μακριά από το κέντρο 
της Λαμίας και δίπλα σε ένα Νοσοκομείο 
του οποίου λειτουργούσανε μόνο τα μισά 
τμήματα. 

«Στην αρχή τα πράγματα ήταν δύσκολα. 
Χρειάστηκε αρκετός χρόνος μέχρι ο κό-
σμος να με γνωρίσει και να με εμπιστευτεί. 
Μετά από 5 χρόνια λειτουργίας μας, δη-

Μετά από 15 χρόνια εξαιρετικής πορείας ως 
ιδιοκτήτρια φαρμακείου στη Λαμία, η κ. Μαρία 
Δημότση εξακολουθεί συνεχώς να πραγματοποιεί 
επιτυχημένες ενέργειες ανάπτυξης του χώρου 
και των υπηρεσιών της, χτίζοντας διαρκώς τη 
σχέση εμπιστοσύνης με τους ασθενείς-πελάτες 
της. Παρά τους δύσκολους καιρούς, θέτει πάντα 
στόχους και τους πετυχαίνει.
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κυρίως τη γνώση να δίνει το σωστό προ-
ϊόν με τις σωστές συμβουλές, με στόχο 
το βέλτιστο αποτέλεσμα. 
Η Λένα, η μικρή του φαρμακείου, με 
πτυχίο βοηθός φαρμακοποιού, είναι 
υπεύθυνη για τις παραγγελίες όλων 
των δερμοκαλλυντικών προϊόντων και 
των βρεφικών-παιδικών καλλυντικών. 
Είναι υπεύθυνη στο τμήμα αισθητικής 
και μαζί με την Ανθή, απογειώνουν τις 
πωλήσεις, συμπληρώνοντας η μια την 
άλλη. Ο ρόλος της είναι πολλαπλός και 
ικανή πάντα να τα βγάλει εις πέρας. 
Ο Βασίλης, ως βοηθός φαρμακοποιού, 
είναι υπεύθυνος για τις παραλαβές φαρ-
μάκων και παραφαρμάκων, καθώς και 
για την αποθήκη. Σε ώρες αιχμής, βοηθά 
στην εξυπηρέτηση πελατών με την ίδια 
πάντα υπομονή και ευγένεια.
Ο Λευτέρης, το νέο μέλος της ομάδας, ως 
τελειόφοιτος πληροφορικής, είναι υπεύ-
θυνος για το ηλεκτρονικό κατάστημα του 
φαρμακείου. Εκτός από τη διεκπεραίωση 
των παραγγελιών e-shop ασχολείται με 
τα social media για την καλύτερη δια-
φήμιση του φαρμακείου, ενημερώνει 
πελάτες για εκπτώσεις, πακέτα προσφο-
ράς και events, επικοινωνώντας τα μέσω 
κοινωνικών δικτύων, sms και e-mail.
Τέλος, ο Κώστας είναι υπεύθυνος για τα 
γραφειοκρατικά θέματα του φαρμακεί-
ου αλλά και τις εξωτερικές δουλειές και 
βγάζει εις πέρας ένα αναγκαίο κομμάτι 
της καθημερινότητας.

Είναι υπεύθυνος για τη παραγγελία και 
τη πώλησή τους και χρόνο με το χρόνο 
αποκτά όλο και περισσότερες γνώσεις, 
βοηθώντας έτσι τη σωστή πρόταση με 
τα σωστά προϊόντα.
 Η Αναστασία, με πτυχίο βοηθός φαρμα-
κοποιού, είναι νέο μέλος της ομάδα μας 
αλλά με μεγάλη εμπειρία και ασχολείται 
με την εκτέλεση συνταγών, την εξυπη-
ρέτηση πελατών και είναι υπεύθυνη σε 
παραγγελίες OTC. Είναι η ήρεμη δύναμη 
του φαρμακείου.
Η Ανθή, η αισθητικός του φαρμακείου, 
είναι υπεύθυνη για την πώληση και για 
την καμπίνα ομορφιάς. Χάρη στην πο-
λυετή πείρα της, έχει την ικανότητα και 

Όσο περισσότεροι, τόσο 
καλύτεροι
Η ομάδα του Φαρμακείου αποτελείται 
από εννιά άτομα. Η πιο παλιά συνεργάτης 
του φαρμακείου, η Μαρία, με ιδιότητα 
βοηθός φαρμακοποιού, είναι υπεύθυνη 
για τις παραγγελίες φαρμάκων, την εκτέ-
λεση συνταγών, τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ 
και την εξυπηρέτηση πελατών. Είναι το 
δεξί χέρι της φαρμακοποιού, πάντα χα-
μογελαστή και ευγενική. Ο νεότερος σε 
ηλικία, ο Φώτης, είναι πέντε χρόνια στο 
φαρμακείο με πτυχίο βοηθός φαρμα-
κοποιού και πολύ καλός γνώστης των 
συμπληρωμάτων διατροφής, των κτηνι-
ατρικών και των βιολογικών προϊόντων. 
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η ομάδα μου, γι’ αυτό θα δημιουργηθεί 
ένας εξειδικευμένος χώρος στο φαρμα-
κείο όπου θα δείχνουμε και θα βοηθάμε 
θηλάζουσες μητέρες, πάντα με τη βοήθεια 
ειδικών. Επιπλέον, στα άμεσα σχέδια μου 
είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη του εργα-
στηριακού τμήματος με την παρασκευή 
δικών μας καλλυντικών σκευασμάτων και 
η ανάπτυξη του τμήματος φυτοθεραπείας 
και αρωματοθεραπείας.
Η ιδέα ενός διαδραστικού φαρμακείου, με 
έξυπνες οθόνες όπου θα γίνεται παρου-
σίαση των προϊόντων και των χαρακτη-
ριστικών τους με ενθουσιάζει. Εγώ και η 
ομάδα μου, επιδιώκουμε και εναποθέτου-
με πάντα χρόνο για εκπαίδευση μέσα από 
σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια εξελίσ-
σοντας τις γνώσεις και γνωρίζοντας νέες 
πραγματεύσεις.» 

Η καμπίνα ομορφιάς μας είναι μια επιτυ-
χημένη ενέργεια, όχι μόνο γιατί οι πελάτες 
μας έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν 
τα προϊόντα μας πριν προβούν στην αγο-
ρά τους, αλλά πρόκειται και για ένα quick 
spa, με το οποίο ευχαριστούμε τους πε-
λάτες μας για τη στήριξή τους.»

Τα μελλοντικά βήματα
«Ο επόμενος στόχος μου είναι να αναπτύ-
ξω την κατηγορία παιδί και βρεφανάπτυ-
ξη. Έχει ήδη ξεκινήσει μια ανακαίνιση και 
αναδιοργάνωση σε αυτό το τμήμα. Ευελ-
πιστώ σύντομα να έχω μια πλήρη γκάμα 
προϊόντων, ώστε μέσα από την προσω-
πική μου εμπειρία και με τη βοήθεια της 
ομάδας μου, να παρέχουμε τις σωστές 
συμβουλές σε νέες μητέρες. Προσωπικά, 
στηρίζω το μητρικό θηλασμό, όπως και 

Επιτυχημένες Ενέργειες 
«Με την αλλαγή κάθε εποχής,» μας λέει η 
Φαρμακοποιός, «τέσσερις φόρες το χρό-
νο, προβάλλουμε τα εποχιακά προϊόντα 
μας αλλάζοντας τη βιτρίνα του καταστήμα-
τος και στολίζοντάς τη με τα χρώματα της 
εποχής. Η διακόσμηση στον εσωτερικό 
χώρο αλλάζει και αυτή με το ίδιο θέμα σε 
συνδυασμό με τη βιτρίνα. Για παράδειγμα, 
την άνοιξη στολίζουμε με λουλούδια, πε-
ταλούδες και προβάλλουμε τα αδυνατιστι-
κά προϊόντα και τα αντηλιακά προσώπου.
Πολλές φορές το χρόνο πραγματοποιούμε 
συμβουλευτικές προβολές με τη βοήθεια 
ολόκληρης της ομάδας ανάλογα με το 
θέμα. Επιπλέον, για να αναδείξουμε τον 
ρόλο του Φαρμακοποιού στην πρόληψη, 
πραγματοποιούμε προβολές πρόληψης με 
βάση τις Παγκόσμιες Ημέρες Υγείας. Για 
παράδειγμα, κάνουμε μέτρηση σακχάρου 
και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαβήτη. Σε 
πολλές από αυτές τις ενέργειες, έχουμε 
και τη βοήθεια των εταιριών. 
Με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση και ευ-
χαρίστηση των ασθενών-πελατών μας, 
τους παρέχουμε προσφορές και δώρα 
κατά την αγορά των προϊόντων τους. Οι 
πελάτες μας ενημερώνονται με sms ή 
μέσω της σελίδας μας στο Facebook.
Μια επιτυχημένη ενέργεια την οποία 
έχουμε ονομάσει «ιδέες για δώρα» εί-
ναι ένα έπιπλο αποκλειστικά για δώρα. 
Προσωπικά, θεωρώ ότι ο στολισμός, η 
συσκευασία δώρου και οι σωστές προβο-
λές είναι ένα είδος marketing απαραίτητο 
για την εποχή μας.

Κερδίζοντας πρώτα τον άνθρωπο 




