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AΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ  

με συμμετοχή του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  

 Διεθνής Έκθεση Φαρμακευτικής INFARMA, 22-24 Μαρτίου 2021 

Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 22 και 24 Μαρτίου τρέχοντος έτους, η διεθνής έκθεση φαρμακευτικής 

Infarma, στους χώρους του Ifema, επίσημου διοργανωτή εμπορικών εκθέσεων της Μαδρίτης, 

την οποία παρακολούθησε το Γραφείο μας, καθώς αποτελεί και μία από τις σημαντικότερες 

εκθέσεις του τομέα στην Ευρώπη. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία, όπως 

συνέβαινε τα προηγούμενα έτη, πριν από την έναρξη της πανδημίας, ενώ μεταδόθηκαν ζωντανά 

η τελετή έναρξης και οκτώ συνέδρια του επιστημονικού προγράμματος. Τη διοργάνωση ανέλαβε 

η ισπανική εταιρία, με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο διοργάνωσης 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. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η φετινή έκδοση της έκθεσης ξεπέρασε τα προ πανδημικά επίπεδα 

σε όρους συμμετοχών και κατάφερε να εκπληρώσει όλους τους στόχους των διοργανωτών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά την επισκέφτηκαν περίπου 30.000 επαγγελματίες, το ήμισυ των 

οποίων αποτέλεσαν φαρμακοποιοί, ενώ συμμετείχαν 430 επιχειρήσεις και εργαστήρια. Οι 

άμεσοι εκθέτες ανήλθαν στους 280, καλύπτοντας επιφάνεια μεγαλύτερη των 32.000 τ.μ. 

Η επόμενη έκδοση της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη μεταξύ 14 και 16 

Μαρτίου 2023, στους χώρους του FIRA BARCELONA, του μεγαλύτερου και σημαντικότερου 

επίσημου διοργανωτή εμπορικών εκθέσεων της Ισπανίας και ενός εκ των σημαντικότερων 

παγκοσμίως, υπό τον συντονισμό της Interalia. Το Γραφείο μας παρέχει σχετική πληροφόρηση 

και παροτρύνει τις ενδιαφερόμενες ελληνικές φαρμακευτικές εταιρίες, ως προς τη συμμετοχή 

τους στην εν λόγω έκθεση, λόγω της σπουδαιότητάς της στην Ιβηρική και στην Ευρώπη 

γενικότερα. 
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