Η εταιρία
ως

συνέχεια

της

Η εταιρία Europharmacy ιδρύθηκε το έτος 2001 στη Θεσσαλονίκη,

πρώτης

εταιρίας

μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο.

φαρμακοποιών

μηχανογράφησης

Έχει

κερδίσει

φαρμακείου πανελληνίως με τη

την

εμπιστοσύνη

χιλιάδων

από όλα τα μέρη της Ελλάδας υποστηρίζοντάς τους άψογα και άμεσα.

Συνεργάζεται με όλες τις μεγάλες εταιρίες του χώρου, προκειμένου να παρέχει στους φαρμακοποιούς – πελάτες της επιπλέον λύσεις και δυνατότητες μέσω του προγράμματος διαχείρισης φαρμακείου euromedica.

Η παρουσία

Η Europharmacy με τη δυναμική συμμετοχή της στα

μεγαλύτερα φαρμακευτικά συνέδρια και εκθέσεις της Ελλάδος, καθώς και με επισκέψεις σε
συλλόγους και συνεταιρισμούς κερδίζει πάντα τις καλύτερες εντυπώσεις. Είναι η μοναδική
εταιρία μηχανογράφησης φαρμακείου που

συνδυάζει υψηλή ποιότητα παροχών

με χαμηλές τιμές. Με γνώμονα την απλοποίηση της δουλειάς του φαρμακοποιού και
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χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα δημιουργήθηκε το πρόγραμμα διαχείρισης φαρμακείου
euromedica, ένα πρόγραμμα 100% φαρμακευτικό, φιλικό στο χρήστη, λειτουργικό, ευέλικτο.

Το πρόγραμμα
2310 40 33 53-4
2310 81 21 71
Fax: 2310 428 320

εξέλιξη

Το πρόγραμμα

euromedica

αποτελεί την

του πρώτου φαρμακευτικού προγράμματος πανελληνίως, υποστηρίζει όλες τις

σύγχρονες

λειτουργίες

των

φαρμακείων και είναι η πλέον αξιόπιστη επιλογή κάθε

φαρμακοποιού . Πέρα από όλες τις καθημερινές απαραίτητες λειτουργίες που διαθέτει κάθε
λογισμικό φαρμακείου, προσαρμόζει καινοτόμες ιδέες με σκοπό να διευκολύνει ακόμα
www.europharmacy.gr

περισσότερο

τη

δουλειά

του

1ο ελληνικό ρομπότ φαρμακείου

φαρμακοποιού.
πανελληνίως

Η κάρτα πελάτη, η σύνδεση με το

Art & Smart,

η

εφαρμογή

δικτύωσης

φαρμακείων euromedica net, είναι μόνο μερικές από αυτές.
info@europharmacy.gr

Η υποστήριξη

Η άψογη και άμεση υποστήριξη του euromedica με όλα

τα σύγχρονα μέσα καθιστά την Europharmacy πρώτη στην προτίμηση των φαρμακοποιών.
Programma
Farmakeiou
Euromedica

Με σεβασμό πάντα στο φαρμακοποιό και με ματιά στο μέλλον, η Europharmacy
δεσμεύεται

να διατηρήσει την άψογη παρουσία της στο χώρο, καθώς και την ξεχωριστή

συνεργασία που έχει με τους φαρμακοποιούς- πελάτες της.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη!

