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AΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ  

με συμμετοχή του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  

 Διεθνής Έκθεση Φαρμακευτικής INFARMA, 15-17 Ιουνίου 2021, Διαδικτυακά 

 

Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 15 και 17 Ιουνίου, η διεθνής έκθεση φαρμακευτικής Infarma, την 

οποία παρακολούθησε το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, καθώς αποτελεί και μία από τις 

σημαντικότερες εκθέσεις του τομέα στην Ευρώπη. Η φετινή έκδοση, υπό την ονομασία Infarma 

Virtual 2021, είχε, για πρώτη και πιθανόν τελευταία φορά, καθαρά διαδικτυακή μορφή, εξαιτίας 

της πανδημίας Covid-19. Τη διοργάνωση ανέλαβε η ισπανική εταιρία με μεγάλη εμπειρία στο 

αντικείμενο οργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, Interalia, με τη συμμετοχή των 

Φαρμακευτικών Ενώσεων Μαδρίτης (COFM) και Βαρκελώνης (COFB).  

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, δόθηκε η ευκαιρία στους επαγγελματίες του κλάδου να 

συνάψουν επιχειρηματικές συμφωνίες καθώς και να γνωρίσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για 

τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες και το μέλλον του φαρμακευτικού τομέα παγκοσμίως. 

Πέραν του ειδικά διαμορφωμένου ιστότοπου για την πλοήγηση των επαγγελματιών και την 

επικοινωνία μεταξύ τους, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες για την πορεία του κλάδου κατά την 

πανδημία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις νέες συνήθειες των καταναλωτών καθώς και 

τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα και έρευνες που θα επηρεάσουν τον κλάδο. Σημειώνεται 

ότι οι ομιλίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο της Infarma: https://www.infarma.es.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, την έκθεση επισκέφτηκαν διαδικτυακά περί τα 6.000 άτομα, ενώ στις 

ομιλίες η ακροαματικότητα άγγιζε τα 500 άτομα. Οι εκθέτες ξεπέρασαν τους 220 ενώ, κατά το 

τριήμερο, έγιναν 85 εμπορικές παρουσιάσεις. Σημειώνεται ότι στην έκθεση συμμετέχουν οι 

σημαντικότερες φαρμακευτικές εταιρίες παγκοσμίως.  

Η επόμενη έκδοση της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 22 και 24 Μαρτίου 2022, στους 

χώρους του Ifema, επίσημου διοργανωτή εμπορικών εκθέσεων της Μαδρίτης, υπό την 

οργάνωση της Interalia. Η έκθεση αναμένεται να έχει αποκλειστικά φυσική μορφή, όπως και τα 

προηγούμενα έτη.  
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