
  
 

 

23 Ιουνίου 2020 

Επιχειρηματική Πρόταση - Ελληνική φαρμακευτική 

εταιρεία αναζητά γενόσημα φάρμακα 

Ελληνική φαρμακευτική εταιρεία ενδιαφέρεται να αναπτύξει επιχειρηματική συνεργασία 
με κατασκευαστές γενόσημων (generics) φαρμάκων για τα ακόλουθα δύο φαρμακευτικά 
προϊόντα: 

- Leuprorelin 
- Triptorelin 
-  

Συγκεκριμένα, η ελληνική εταιρεία ενδιαφέρεται τόσο για υφιστάμενα - αδειοδοτημένα 

όσο και υπό ανάπτυξη φαρμακευτικά προϊόντα με διαθέσιμο Κοινό Τεχνικό Έγγραφο της ΕΕ 

(Common Technical Document). Το είδος συνεργασίας που επιθυμεί η εν λόγω εταιρεία 

είναι Συμφωνία Διανομής των αναφερόμενων φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελληνική 

αγορά. 

Πρόκειται για μια από τις κορυφαίες ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες με 

δραστηριοποίηση από το 1974. Η εταιρεία στοχεύει στην παροχή φαρμάκων υψηλής 

ποιότητας σε προσιτές τιμές. Η εταιρεία προσφέρει περισσότερα από 150 διαφορετικά 

φαρμακευτικά προϊόντα. Έχει μια διευρυνόμενη παρουσία στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 

Οι ετήσιες επενδύσεις της εταιρείας στην έρευνα αντιπροσωπεύουν περίπου το 7% του 

κύκλου εργασιών. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία έχει δημιουργήσει συνεργασίες με 

κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα η εταιρεία απασχολεί 

περισσότερους από 500 υπαλλήλους. 

Όσοι ενδιαφέρονται και θέλουν να τους φέρουμε σε επαφή με την Ελληνική εταιρεία θα 

πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο που ακολουθεί και να το στείλουν στο email 

stalo@ccci.org.cy.  

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν απορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο 

τηλ. 22889752. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.  

Με εκτίμηση, 
Στάλω Δημοσθένους  

Ανώτερη Λειτουργός, ΚΕΒΕ 
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Enterprise Europe Network Cyprus 

mailto:stalo@ccci.org.cy
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Expression of Interest (EoI) for Business Co-operation Proposals 

By filling in this Expression of Interest (EoI) I understand that: 

 This EoI will be forwarded to the creator of the business profile who will inform 

accordingly the foreign company for my interest in order to start discussions 

 I will keep my local Network Member (CCCI) informed about the result of my 

contacts that may be developed from this EoI, even if the outcome is negative 

 I must respond promptly to my local Enterprise Europe Network Member (CCCI), 

regarding the expected impact of this possible collaboration  

 

I am interested for the following Business Profile: 

 

BCD Ref (if applicable):  

Date:  

 

Please fil in your contact details: 

Company’s name  

Field of activity  

Contact person  

Position  

Tel. number  Fax. number  

E-mail address  

Website  

Registration Nu.  Year of establishment  

Company’s size  <=10  

 11 – 49  

 50 - 249 

 Industry 250 - 499 

 >500 
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Please provide a short description of your company  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The contact phone number and e-mail address should be generic contact details for the 

organisation. In this way, we avoid the information arriving at a unique addressee and not 

receiving an answer if he/she is out of the office 

 I accept that Enterprise European Network Partners use my contact details for the sole 

purpose of the Business Co-operation Database          

Contact details of the local Network Member  

Enterprise Europe Network Name  Cyprus Chamber of Commerce & Industry (CCCI) 

Contact Person Mrs. Stalo Demosthenous 

Phone  +357 22 889752 

E-mail stalo@ccci.org.cy  
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