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Αξιότιμοι, 

Εκ μέρους του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχάνων και 

Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ) σας ευχαριστώ για 

την πρόσκληση σε χαιρετισμό στην Τελετή Απονομής των Best in 

Pharmacy Awards 2022 που διοργανώνονται, όπως πάντα, από την 

Boussias Communications, εκλεκτό μέλος του Συνδέσμου. 

Για μια ξενάγηση στον κλάδο της Όμορφης Βιομηχανίας στο δίκτυο 

του Φαρμακείου θα αναφέρω ότι η Βιομηχανία Καλλυντικών αποτελεί 

το ισχυρότερο σε δύναμη μετά το φάρμακο προϊόν. 

Ο ΠΣΒΑΚ κατανοώντας τις ανάγκες της αγοράς σας επιθυμεί να 

βρίσκεται στο πλευρό των επιχειρήσεων, γι΄αυτό τον λόγο και λόγω 

της επάρκειας γνώσεων των στελεχών της Νομοτεχνικής Επιτροπής 

που συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις της Cosmetics Europe έχει 

αναπτύξει αξιόπιστες επιστημονικές γνώσεις με σκοπό να παρέχει 

στους συνεργάτες υπηρεσίες, εργαλεία και συμβουλές που θα 

υποστηρίξουν αποτελεσματικά την διαχείριση των σύγχρονων 

προκλήσεων. 

Παράλληλα προσφέρουμε στα μέλη στοιχεία του μεγέθους της αγοράς 

και στοιχεία Marketing. Ακολούθως τα μέλη μας αξιοποιούν 

ενημερώσεις προς τους φαρμακοποιούς. 

Σήμερα το Φαρμακείο είναι σε ζηλευτή θέση για τα καλλυντικά όλων 

των ειδών. Είμαστε υπερήφανοι για τα αποτελέσματα.  

Τώρα έχουμε ένα νέο δίκτυο στην online αγορά καλλυντικών. Ο τζίρος 

των online πωλήσεων καλλυντικών από 100 εκ. € το 2018 εκτιμάται 

ότι αγγίζει τριπλάσιο μέγεθος πλέον. 

Σήμερα ο κλάδος των καλλυντικών αναμένεται να καταγράψει 

αυξήσεις πωλήσεων σε αξία κατά 4,0% η οποία θα προέλθει κυρίως 

από την Ευρεία Διανομή (31%), το Φαρμακείο (21%) και την 

Επιλεκτική (16%). 

Το φυσικό Φαρμακείο και το online Φαρμακείο αποτελεί το Βιώσιμο 

μέλλον της Ομορφιάς. Γι’ αυτό σήμερα οι βραβεύσεις στα Best in 

Pharmacy Awards 2022 θα δώσουν εγκυρότητα και στο προϊόν και 

στο δίκτυο. 
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Τέλος το περιοδικό της Boussias Communications «Φαρμακευτικός 

Κόσμος» δίνει μεγάλη βοήθεια στο δίκτυο του Φαρμακείου και 

ευχαριστούμε τους συνεργάτες του. 

Συγχαρητήρια. 
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