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Στόχος µας είναι η RAFARM να εδραιωθεί 
ως µια εταιρεία που διαδραµατίζει σηµαίνοντα ρόλο 
στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά, τόσο στον 
εµπορικό τοµέα, όσο και στην έρευνα και ανάπτυξη 
νέων φαρµάκων

 H υγεία είναι το πολυτιµότερο αγαθό. Ο όρος «υγεία» έχει για εµάς ιδιαίτερη σηµασία, όχι µόνο γιατί 
εργαζόµαστε στο χώρο της υγείας, αλλά γιατί πιστεύουµε ότι αποδοτικές σχέσεις είναι µόνο οι υγιείς σχέσεις: 
µε τους εργαζόµενους, τους συνεργάτες, τους πελάτες, την κοινωνία. 

 Από την πρώτη στιγµή της λειτουργίας µας, υιοθετήσαµε «αρχές υγείας» στην επιχειρηµατική µας 
συµπεριφορά. Επιλέγουµε δοκιµασµένα, ασφαλή προϊόντα που έχουν αποδείξει τη θεραπευτική τους αξία, για 
να προσφέρουµε στο κοινό τη µέγιστη δυνατή φροντίδα µε το µικρότερο κόστος. Αφουγκραζόµαστε τις 
ανάγκες των πελατών µας και προχωρούµε δίπλα τους προσφέροντάς τους καθηµερινή στήριξη. Βασιζόµαστε 
στα στελέχη και τους ανθρώπους µας, στους οποίους δίνουµε τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη 
δηµιουργικότητά τους µέσα σε ένα περιβάλλον ανθρώπινο που επιβραβεύει την καινοτοµία και αµείβει τις 
επιτυχηµένες πρωτοβουλίες. Αντιλαµβανόµαστε έγκαιρα τις τάσεις της αγοράς και οι κινήσεις µας διαθέτουν 
ευελιξία και προσαρµοστικότητα. 

 Με δυο λόγια, επιδιώκουµε η καθηµερινότητα όλων µας, η εταιρική αλλά και η προσωπική, να αντανακλά 
υγεία. Εγώ χαίροµαι περισσότερο να βλέπω χαµόγελα γύρω µου παρά οικονοµικές αναφορές µε αυξήσεις των 
πωλήσεων. Φαίνεται όµως πως το ένα φέρνει το άλλο. Αυτό το περιβάλλον προσελκύει τα πιο ικανά στελέχη 
της αγοράς που ενστερνίζονται το όραµα της RAFARM και γίνονται µέλη της επαγγελµατικής µας οικογένειας.  
Έτσι, η RAFARM βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία. Ήδη είναι µια από τις µεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, 
µε ισχυρή παρουσία και στρατηγικές συνεργασίες στη διεθνή αγορά. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το νέο µας 
εργοστάσιο - από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης - που καθετοποιεί την παραγωγή, µε όφελος για τον 
καταναλωτή  αλλά και για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας και γενικότερα της χώρας µας.

 Στόχος µας είναι η RAFARM να εδραιωθεί ως µια εταιρεία που διαδραµατίζει σηµαίνοντα ρόλο στην 
εγχώρια και στη διεθνή αγορά, τόσο στον εµπορικό τοµέα, όσο και στην έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρµάκων. 
Παράλληλα, φροντίζουµε να µείνει αυτό που ήταν πάντα: ένα ευχάριστο µέρος για να ζεις και να δηµιουργείς.
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 Σε σύντοµο χρόνο η εταιρεία 
καθιερώθηκε στην ελληνική 
αγορά. Αναπτύχθηκε, διεύρυνε 
τις δραστηριότητές της, ανέ- 
πτυξε διεθνείς συνεργασίες, 
δηµιούργησε τις δικές της 
εγκαταστάσεις παραγωγής. 
 Περισσότερα από 150 
διαφορετικά φαρµακευτικά 
προϊόντα, εξαγωγές και συνε- 
ργασίες µε σηµαντικές εταιρείες 
στην Ευρώπη και σε όλο τον 

 H RAFARM ξεκίνησε τις 
δραστηριότητές της το 1970. Ο 
Νικόλαος Ρασσιάς µε µια 
οµάδα συνεργατών, δηµιού- 
ργησαν µια φαρµακευτική 
εταιρεία, κάνοντας πράξη τα 
«πιστεύω» τους: υψηλής 
ποιότητας φάρµακα σε προσιτές   
τιµές, ανθρωποκεντρική αντίλη- 
ψη στην εταιρική οργάνωση, 
γρήγορα αντανακλαστικά στον 
επιχειρηµατικό στίβο.  

κόσµο και µια υψηλή θέση στην 
εκτίµηση των επαγγελµατιών 
της υγείας είναι ο «απολο- 
γισµός» της RAFARM από την 
πορεία της. 
 Επενδύοντας συνεχώς στην 
τεχνολογία και υιοθετώντας τις 
πιο αυστηρές ποιοτικές προ- 
διαγραφές σε κάθε φάση της 
παραγωγής, η RAFARM 
βρίσκεται σε συνεχή τροχιά 
ανάπτυξης. Με αποκλειστικά 
ελληνικά κεφάλαια, διαθέτει 
εγκαταστάσεις παραγωγής συνο- 
λικής έκτασης 20.000 τ.µ. και 

περισσότερους από 600 
εργαζόµενους και µόνιµους 
συνεργάτες. Οι πωλήσεις την 
κατατάσσουν ανάµεσα στις 5 
µεγαλύτερες ελληνικές εται- 
ρείες φαρµάκων. 
 Σήµερα, είναι σε εξέλιξη ένα 
ευρύ επενδυτικό πρόγραµµα, 
το οποίο σύντοµα θα κατα- 
στήσει ικανή τη RAFARM να 
παράγει φάρµακα ειδικών 
προδιαγραφών, υψηλής τεχνο- 
λογίας και να διευρύνει τη 
συνεργασία της µε τις 
µεγαλύτερες πολυεθνικές φαρµα- 
κευτικές εταιρείες.

 Ορόσηµο στην ιστορία της, 
θεωρείται η επιτυχής επι- 
θεώρηση από τον U.S. FDA, 
που πρώτη στην Ελλάδα 
ολοκλήρωσε η RAFARM, 
διευρύνοντας τους ορίζοντες 
ανάπτυξης στις Ηνωµένες 
Πολιτείες Αµερικής, µίας από 
τις µεγαλύτερες αγορές του 
κόσµου.
 Έτσι πραγµατοποιείται το 
όραµα του ιδρυτή της και της 
διοίκησης της εταιρείας για µια 
ελληνικών συµφερόντων, πολυ- 
εθνικού προσανατολισµού, 
φαρµακευτική βιοµηχανία µε 
καινοτόµα φάρµακα, επώνυµα 
γενόσηµα και ολικής ποιότητας 

υπηρεσίες που αναγνωρίζονται 
από όλους τους εµπλεκό- 
µενους στο χώρο της υγείας, 
συνεργάτες, κοινωνικούς φορείς, 
την επιστηµονική κοινότητα και 
τους ασθενείς:

Νέα καινοτόµα και 
αποτελεσµατικά προϊόντα

Ισχυροποίηση της εταιρικής 
θέσης και αναγνωρισιµότητα

Κοινωνική προσφορά

∆ιεύρυνση της σηµαντικής 
διεθνούς παρουσίας σε νέες 
χώρες, σε όλες τις ηπείρους

1970
ίδρυση

600
εργαζόµενοι

Έγκριση
από τον U.S. FDA

Μια διαδροµή 50 χρόνων, 
βασισµένη στην ποιότητα, την 

έρευνα, την καινοτοµία. Μια οµάδα 
συνεργατών µε επικεφαλής τον Νικόλαο 

Ρασσιά αποτελούν τον πυρήνα µιας 
φαρµακευτικής εταιρείας - πρότυπο, 

µε διαχρονικά, υψηλής ποιότητας 
φάρµακα σε προσιτές τιµές, µιας 

εταιρείας οργανωµένης, µεθοδικής 
µε το βλέµµα στο µέλλον 

και τον άνθρωπο. 

20.000 τ.µ.
παραγωγικές εγκαταστάσεις
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του κύκλου εργασιών

σε έρευνα

& ανάπτυξη9%

07

 Η ερευνητική οµάδα της RAFARM εφαρµόζει µε απόλυτη προσοχή και φροντίδα αυστηρές διεθνείς 
οδηγίες σε όλες τις διαδικασίες όπως:

 Οι κλινικές µελέτες εκπονούνται σε συνεργασία µε παγκόσµιου εγνωσµένου κύρους CROs (Contract 
Research Organizations) µε την καθοδήγηση του αντίστοιχου τµήµατος της RAFARM.

 Ως αποτέλεσµα αυτών, πλήθος Τεχνικών Φακέλων υποβάλλονται στις Αρχές ανά τον κόσµο για την έκδοση 
άδειας κυκλοφορίας φαρµακευτικών σκευασµάτων, σε απόλυτη συµφωνία µε τις ∆ιεθνείς Οδηγίες, τόσο από 
τη RAFARM όσο και από συνεργαζόµενες εταιρείες.

 Από τα µέσα της δεκαετίας του '90, η RAFARM πέρα από τις δικές της ερευνητικές δραστηριότητες έχει 
αναπτύξει σηµαντικές συνεργασίες σε κοινά ερευνητικά προγράµµατα µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα όπως 
Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Κρήτης, Ιωαννίνων, καθώς και µε διεθνούς κύρους ερευνητικά κέντρα 
όπως ο «∆ηµόκριτος» και το «Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών».

Έρευνα & Ανάπτυξη Προϊόντων / Ρυθµιστικές Υποθέσεις

Η ερευνητική οµάδα της RAFARM αποτελείται από επιστήµονες υψηλής 
εξειδίκευσης και εµπειρίας. Με απόλυτη αφοσίωση στο όραµα για ανάπτυξη 
αξιόπιστων, καινοτόµων  φαρµάκων, η RAFARM επενδύει ετησίως στην 
έρευνα το 9% του κύκλου εργασιών

Ρυθµιστικές Υποθέσεις
 
 Η RAFARM χάρη στην εκτεταµένη και πολυετή εµπειρία 
του επιστηµονικού προσωπικού που διαθέτει, αναλαµβάνει εξ’ 
ολοκλήρου για την εγχώρια και παγκόσµια αγορά, τη 
διενέργεια όλων των σταδίων που απαιτούνται µέχρι την 
έγκριση των φαρµακευτικών προϊόντων καθώς και τη 
διατήρηση της Άδειας Κυκλοφορίας αυτών.

Αξιολόγηση προµηθευτών δραστικών ουσιών

Ανάπτυξη φαρµακοτεχνικών µορφών σύµφωνα 
µε τη µεθοδολογία Quality by Design (QbD)

Παραγωγή παρτίδων εργαστηριακής, πιλοτικής 
και βιοµηχανικής κλίµακας

Ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικών µεθόδων

∆ιενέργεια µη κλινικών (in vitro) µελετών

Εκπόνηση µελετών σταθερότητας



08

Τρία υπερσύγχρονα κτίρια 20.000 τ.µ. στην Παιανία καλύπτουν την παραγωγή 
150 σκευασµάτων υψηλών προδιαγραφών και θεραπευτικής αξίας 

κατάλληλους για την παραγωγή 
εξειδικευµένων ενέσιµων και 
οφθαλµικών προϊόντων σε ξεχω- 
ριστές παραγωγικές γραµµές, 
διαθέτοντας µηχανολογικό 
εξοπλισµό και προδιαγραφές 
ελέγχου και ανάλυσης από  
τους καλύτερους παγκοσµίως.

Εξαγωγές
 Η RAFARM παράγει και 
εξάγει φάρµακα για πάνω από 
150 πελάτες σε όλη την 

 Το σύνολο των εγκατα- 
στάσεων είναι εφάµιλλο πολυ- 
εθνικών φαρµακευτικών εται- 
ρειών, σχεδιασµένο σύµφωνα 
µε προδιαγραφές GMP (Good 
Manufacturing Practice) και 
περιλαµβάνει σύγχρονα συστή- 
µατα BMS - Building Manage-
ment System, ώστε να 
ελέγχονται και να διατηρούνται 
σταθερές συνθήκες θερµοκρα- 
σίας, υγρασίας και πίεσης. 
 Το εργοστάσιο διαθέτει 
στείρους χώρους 1.200 τ. µ., 

Ευρώπη, Ασία, Αφρική, 
Αυστραλία και κατόπιν της 
επιτυχηµένης επιθεώρησης 
από τον U.S. F.D.A.  και στις 
Ηνωµένες Πολιτείες της  
Αµερικής.

Παραγωγή για τρίτους
συνεργάτες
 Η RAFARM παράγει 
φάρµακα για λογαριασµό 70 
φαρµακευτικών εταιρειών, τα 
οποία διακινούνται τόσο στην 
ελληνική αγορά, όσο και σε 
εξαγωγές στην Ευρώπη και τον 
υπόλοιπο κόσµο.

400.000.000
ταµπλέτες

10.000.000
αµπούλες

35.000.000
οφθαλµικά προϊόντα 

16.000.000
ενέσιµα φιαλίδια

ετήσια παραγωγικότητα

Παραγωγή
φαρµακευτικών µορφών:

Στερεές
Ηµιστερεές (κρέµες, αλοιφές) 
Υγρές
Στείρα προϊόντα 
(ενέσιµα & οφθαλµικά)

Περιβάλλον
Στη RAFARM σεβόµαστε τη 

φύση. Γι’ αυτό την προστατεύουµε
σε κάθε στάδιο της παραγωγής µας.

Είµαστε εξαιρετικά αυστηροί στην εφαρµογή των 
οδηγιών σχετικά µε τη διαχείριση αποβλήτων, 

απόρριψης ύδατος, και εκποµπής αερίων. Όλες οι 
δραστηριότητες πραγµατοποιούνται µε το µέγιστο 

σεβασµό στο περιβάλλον και συνεχίζουµε να 
βελτιώνουµε όλες τις µεθόδους µας προς

αυτή την κατεύθυνση. Ακόµα και στην 
καθηµερινότητα φροντίζουµε για τη σωστή 

χρήση ανακυκλώσιµων υλικών και 
για την αποδοτική τους 

διακίνηση.

09Παραγωγή / ∆ιασφάλιση Ποιότητας / Περιβάλλον

 Γνωρίζουµε την ανάγκη να ανταποκρινόµαστε µε τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις των πελατών µας, 
παράγοντας προϊόντα που ικανοποιούν πλήρως τις πιο αυστηρές προδιαγραφές.

 ∆εσµευόµαστε στο σχεδιασµό και στην άψογη τήρηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας, αλλά και για 
τη συνεχή βελτίωση, σε εναρµόνιση µε την εξέλιξη των cGMPs και σύγχρονων βιοµηχανικών πρακτικών, 
επενδύοντας κάθε χρόνο σηµαντικούς πόρους.

 Τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου στελεχώνονται και εξοπλίζονται διαρκώς ώστε να καλύπτουν επαρκώς, 
τους παραγόµενους όγκους και τις αντίστοιχες διαδικασίες ελευθέρωσης προϊόντων στην αγορά, την 
εκπόνηση µελετών σταθερότητας και την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων.

 Η αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Ποιότητας επιβεβαιώνεται τόσο από τους δείκτες ποιότητας όσο και 
από την επιτυχή έκβαση πολυάριθµων επιθεωρήσεων. Ενδεικτικά, η RAFARM δέχεται ετησίως περί τις 15 – 
20 επιθεωρήσεις για τις εγκαταστάσεις και τις τηρούµενες διαδικασίες, από πολυεθνικές φαρµακευτικές 
εταιρείες και τις Εποπτικές Αρχές της Ελλάδας (ΕΟΦ) αλλά και από όλο τον κόσµο.

 Η πρόσφατη επιτυχηµένη επιθεώρηση από τον U.S. FDA, που πρώτη στην Ελλάδα ολοκλήρωσε η 
RAFARM, εκτός της πληρότητας και ετοιµότητας των εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και διαδικασιών ελέγχου, 
αποδεικνύει επίσης την ορθή κουλτούρα και αφοσίωση των εργαζοµένων όλων των τµηµάτων.

Για τη RAFARM, η «ποιότητα» είναι κύρια προτεραιότητα, όχι µόνο στην 
παραγωγή αλλά και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα

∆ιασφάλιση Ποιότητας
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 Με διακριτικότητα και µε ευαισθησία η RAFARM παραµένει πιστή στη φιλοσοφία «∆εν φαινόµαστε αλλά 
είµαστε δίπλα σας» και στηρίζει µε πράξεις ουσίας την οικογένεια, τα παιδιά, τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, 
την τοπική κοινωνία και αθλητές ΑΜΕΑ. 

 Η RAFARM θα συνεχίσει µε αµείωτο ενθουσιασµό να καλύπτει µε ολοκληρωµένες δράσεις ανάγκες που 
συνεχώς αυξάνονται και να πράττει ως ένας κοινωνικά υπεύθυνος «πολίτης». 

 Σήµερα βρίσκεται σε εξέλιξη το 3-ετές πρόγραµµα Ε.Κ.Ε. «Μικροί-Μεγάλοι», υποστηρίζοντας µε 
συνεχόµενες ανά την Ελλάδα δράσεις, ανάγκες Σχολείων και Γηροκοµείων σε αποκεντρωµένες περιοχές.

 Είµαστε περήφανοι για τους συνεργάτες µας για τους οποίους η συµµετοχή τους σε δράσεις κοινωνικής 
προσφοράς αποτελεί προτεραιότητα και παράδειγµα προς µίµηση.

«∆εν φαινόµαστε αλλά είµαστε δίπλα σας»
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 Από το 2012 έως και σήµερα η RAFARM υπερδιπλασίασε το ανθρώπινο δυναµικό της, φτάνοντας το 2021 
τους 600 εργαζοµένους. Αυτό είναι αποτέλεσµα των νέων επενδύσεων της εταιρείας η οποία δηµιουργεί 
συνεχώς νέες θέσεις εργασίας προσελκύοντας συνεργάτες υψηλής κατάρτισης. 

 Η φιλοσοφία της RAFARM είναι η δηµιουργία µιας επαγγελµατικής οικογένειας η οποία συνεργάζεται σ’ 
ένα περιβάλλον αµφίδροµης επικοινωνίας και το οποίο ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη 
της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων κάθε εργαζοµένου. 

 Στη RAFARM επενδύουµε σε µακροπρόθεσµες σχέσεις εµπιστοσύνης και αµοιβαία επωφελείς 
συνεργασίες ώστε όλοι οι συνεργάτες µας να απολαµβάνουν µια ισορροπηµένη και «γεµάτη» επαγγελµατική 
ζωή.   

Ένας από τους λόγους που η RAFARM βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των 
ελληνικών φαρµακοβιοµηχανιών είναι το υψηλό επίπεδο κατάρτισης και 
εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναµικού της

εξέλιξη ανθρώπινου δυναµικού

2018 20192012 2013 2014 2015 2016 2017

285 296 303 312 385 425 515 540

2020 2021

570 600 αύξηση στο ανθρώπινο
δυναµικό την πενταετία

(2016-2021)

+56% 215 νέες θέσεις 
εργασίας



18 νέα προϊόντα 
σε προώθηση τα
τελευταία 3 χρόνια

 Πάνω από 140 έµπειρα και εξειδικευµένα στελέχη δραστηριοποιούνται στον νευραλγικό τοµέα των 
Πωλήσεων και Marketing της RAFARM. 

 Αποτελούν τη «ζωντανή διαφήµιση» της εταιρείας στη συνεργασία της µε τους επαγγελµατίες υγείας, 
καθώς εκπροσωπούν επάξια την εταιρική µας κουλτούρα. Καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα επισκεπτόµενοι 
15.000 περίπου γιατρούς του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα. 

∆ραστηριοποιούνται στους παρακάτω τοµείς:

Παθολογίας, Καρδιολογίας

Αναπνευστικού Συστήµατος

Ογκολογίας, Νεφρολογίας

Ουρολογίας

Οφθαλµολογίας

Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος

ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. (προϊόντα φαρµακείου)

12 προγραµµατισµένες 
εισαγωγές νέων προϊόντων 
(σε ορίζοντα 18 µηνών)

Hγετική θέση στην αγορά
των γενοσήµων για  
9 εµπορικά σήµατα (ATC5)

NEW N

14 15

Κύκλος εργασιών οµίλου Rafarm
(εκατ. ευρώ)

Aνάπτυξη Πωλήσεων

20202015

αύξηση εξαγωγών
στην πενταετία
(2015-2020)

+150%

Ελλάδα Εξαγωγές Παραγωγή προς τρίτουςVelka Rafarm UK
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Το λογότυπό µας ταξιδεύει σε όλο τον κόσµο και µας κάνει περήφανους
για την ποιότητα των προϊόντων µας

 Μέσω ενός εκτεταµένου 
δικτύου διανοµής, τα προϊόντα 
που παράγονται στις υπερ- 
σύγχρονες εγκαταστάσεις της 
RAFARM φτάνουν σε κάθε 
φαρµακείο και νοσοκοµείο του 
κόσµου, είτε µε το εµπορικό της 
σήµα είτε µε των εταιρειών που 
έχουν αναθέσει την παραγωγή 
τους στη RAFARM. Πολλά 
προϊόντα όπως το Iron Sucrose, 
παράγονται από τη RAFARM 
για όλη την Ευρώπη καθώς και 
για πολλές άλλες χώρες των 5 
ηπείρων.

 Η εξωστρέφεια αποτελεί 
βασικό πυλώνα ανάπτυξης της 
RAFARM η οποία δραστηριο- 
ποιείται στην πλειονότητα των 
ευρωπαϊκών χωρών, ενώ έχει 
δυναµική παρουσία και στις 5 
ηπείρους.

 Οι τεχνικοί φάκελοι που 
τεκµηριώνουν την ανάπτυξη, 
την παραγωγή και τον έλεγχο 
των φαρµακευτικών προϊόντων 
έχουν εκχωρηθεί από τη 
RAFARM σε κορυφαίες 
εταιρείες παγκοσµίως για 
εθνική και πολυεθνική χρήση.

 Το τµήµα επιχειρησιακής 
ανάπτυξης της RAFARM 
στελεχώνεται από έµπειρους 
και αφοσιωµένους επαγγελ- 
µατίες που εργάζονται µε 
ευελιξία και επιθυµία να 
προσφέρουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα και οικονοµικά 
ανταποδοτικό αποτέλεσµα στους 
συνεργάτες ανά τον κόσµο.

Πάνω από 1.500 
άδειες σε όλο τον κόσµο

Εξαγωγές
σε πάνω από 70 χώρες

Eίσοδος στην αγορά
των Η.Π.Α.

∆ιεθνής Ταυτότητα / Επιθεώρηση FDA 17

στείρων ενέσιµων προϊόντων, 
στην γραµµή παραγωγής και στα 
εργαστήρια. Παράλληλα κάλυψαν 
όλο το σύστηµα ελέγχου και 
διασφάλισης ποιότητας.
 Ο αµέσως επόµενος στόχος 
της RAFARM, είναι η 
επιθεώρηση από τον FDA  της 
ανάπτυξης και της παραγωγής 
στείρων οφθαλµικών προϊόντων, 
µε την κατάθεση του φακέλου 
να έχει προγραµµατιστεί µέσα 
στους επόµενους µήνες.

Έγκριση U.S. FDA
 Η RAFARM, είναι η πρώτη 
ελληνική φαρµακοβιοµηχανία 
µε έγκριση από τον U.S. FDA
 Οι επιθεωρήσεις από τον 
FDA  είναι ιδιαιτέρα απαιτητικές, 
πολυήµερες και διεξάγονται 
από εξαιρετικά αυστηρούς και 
εξειδικευµένους επιθεωρητές, 
οι οποίοι στην RAFARM 
επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη, 
από την επιστηµονική οµάδα RnD 

 Η έγκριση από τον U.S. Food 
and Drug Administration (a 
Federal Agency of the United 
States Department of Health 
and Human Services) είναι 
προαπαιτούµενο για όσες 
εταιρείες στοχεύουν σε 
παραγωγή για εξαγωγή στις 
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, 
µία από τις µεγαλύτερες αγορές 
φαρµάκου του κόσµου. 



Μεγαλώνουµε διαρκώς χτίζοντας πάνω
σε σταθερές βάσεις νέες συνεργασίες µε γνώµονα 
τις ποιοτικές και αποτελεσµατικές θεραπείες

18 Συνεργασίες 19

 Η RAFARM παρουσιάζοντας σηµαντική και συνεχόµενη ανάπτυξη στην ελληνική και την παγκόσµια αγορά, 
έχει αποδείξει τη σωστή οργάνωση, τη δυναµικότητα και την αποτελεσµατικότητα που τη διακρίνει στη 
διείσδυση της αγοράς.

 Και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό που αναγνώρισαν και εκτιµούν, µερικοί από τους γνωστότερους και 
εγκυρότερους οίκους του εξωτερικού, που εµπιστεύονται προϊόντα τους στην εταιρεία µας.

Sandoz GmbH Αυστρία

Medice Arzneimittel Pütter GmbH Γερµανία

SMB Βέλγιο

Viatris US

Crucell/SBL Σουηδία

Lallemand Pharma Int. Γαλλία

CTRS Γαλλία

Molteni Ιταλία

NTC Ιταλία

AJvaccines ∆ανία

INTAS Ινδία

Perrigo Ηνωµένο Βασίλειο

nnovator in Galenics

Cell Therapies
Research & Services



a Rafarm company
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Φροντίδα. Εμπιστοσύνη. Ζωή.

της VELKA Hellas που 
εντάχθηκε για πρώτη φορά 
στον Όµιλο το 1993. 

 Η VELKA λειτουργεί ως µια 
ανεξάρτητη εταιρεία που 
διαθέτει προϊόντα για πλήθος 
θεραπευτικών κατηγοριών και 
απευθύνεται σε όλους τους 
επαγγελµατίες υγείας.

Φροντίδα για τον ασθενή
Εµπιστοσύνη στα προϊόντα 
Ποιότητα ζωής

 Με γνώµονα την προσφορά 
περισσότερων αξιόπιστων και 
οικονοµικά προσιτών φαρµά- 
κων στον Έλληνα γιατρό και 
ασθενή, τον Ιούνιο του 2014 ο 
Όµιλος RAFARM επέκτεινε τη 
δραστηριότητά του «ενεργο- 
ποιώντας» το εµπορικό σήµα 

 Στόχος της VELKA είναι να 
συµβάλλει στην ενίσχυση του 
Επώνυµου Ελληνικού Φαρµά- 
κου και να αποτελέσει παρά- 
δειγµα µιας εύρωστης, υγιούς 
και διαρκώς αναπτυσσόµενης 
ελληνικής εταιρείας.

20
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 Το ανθρώπινο δυναµικό της 
εταιρείας, αποτελείται αποκλει- 
στικά από έµπειρους επαγγελ- 
µατίες, άρτια εκπαιδευµένους 
και διαρκώς ενηµερωµένους, 
µε αποστολή να παρουσιάζουν 
µε σαφήνεια τα προϊόντα και την 
εταιρεία, επιτυγχάνοντας υψηλού 
επιπέδου ιατρική ενηµέρωση 
και την αποδοχή της ιατρικής 
κοινότητας.

 Η VELKA Hellas αναπτύσ- 
σεται σταθερά, αξιοποιώντας 
όλα τα πλεονεκτήµατα του 
Οµίλου RAFARM, τόσο στην 
παραγωγή και τη διασφάλιση 
ποιότητας, όσο και στις 
υπηρεσίες έγκρισης και 
ανάπτυξης προϊόντων, αλλά και 
στις επιτυχηµένες συνεργασίες 
της. 

 Οι άνθρωποι της VELKA 
Hellas επισκέπτονται πλήθος 
ιατρικών ειδικοτήτων, έχοντας 
καλλιεργήσει µια εξειδίκευση 
στην Παθολογία και την 
Καρδιολογία, στοχεύοντας στη 
διάθεση προϊόντων που 
αποτελούν τα πιο σύγχρονα 
θεραπευτικά εφόδια για τους 
επαγγελµατίες υγείας.

αύξηση στο ανθρώπινο
δυναµικό τον τελευταίο χρόνο30%
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∆εν φαινόµαστε,
αλλά είµαστε δίπλα σας



Κορίνθου 12, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα     Τηλ.: 211 176 1000     info@rafarm.gr   w w w . r a f a r m . g r

Group




