
Μ
ισό αιώνα μετά το ξεκίνημά της, η DEMO δρα-
στηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες 
παγκοσμίως, με θυγατρική στη  Γερμανία και 
υποκατάστημα στην Κίνα. Η αύξηση των εξα-
γωγών της με ετήσιο ρυθμό 50%, της δίνει τη 

δυνατότητα να βάζει ψηλά τον πήχη, στοχεύοντας στην  εί-
σοδό της σε νέες κατηγορίες προϊόντων στις χώρες που έχει 
ήδη παρουσία, ενώ για την επόμενη τριετία βασικό στόχο 
αποτελεί η παρουσία της σε πάνω από 75 χώρες.

Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου της DEMO είναι το μεγα-
λύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο στην Ελλάδα. Το 2005 κα-
τασκευάστηκε το τρίτο εργοστάσιο παραγωγής της εταιρείας, 
με αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις της να ξεπερνούν σήμερα 
συνολικά τα 45.000 τ.μ. Παράλληλα, το Εργαστήριο Έρευνας 
& Ανάπτυξης είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα όργανα 
και επανδρωμένο με κορυφαίους ερευνητές. Με ετήσιο ρυθ-
μό ανάπτυξης άνω του 22% τα τελευταία 8 χρόνια, περισσό-
τερους από 700 εργαζόμενους, επενδύσεις 40.000.000€ στην 
αύξηση δυναμικότητας της παραγωγής και 125.000.000€  τζί-
ρο για το 2015, γίνεται σαφές ότι η DEMO ΑΒΕΕ στηρίζεται σε 
γερά θεμέλια και κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον.

Με στρατηγικό της στόχο την παροχή αξιόπιστων και και-
νοτόμων προϊόντων, η DEMO συνεχίζει να επενδύει σε δύο 
από τους σημαντικότερους πυλώνες της επιτυχίας της: την 
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και το ανθρώπινο δυναμικό.

Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και η βιώσιμη ανάπτυ-
ξη αποτελούν δέσμευση και θεμελιώδη φιλοσοφία για την 
DEMO, που φροντίζει με κάθε ευκαιρία να επιστρέφει την 
εμπιστοσύνη που εισπράττει από την κοινωνία. Η εται-
ρεία έχει εντάξει στην κουλτούρα της πλειάδα ενεργειών 
με άξονα τη φροντίδα για το περιβάλλον. Έχει ένα πλήρες 
πρόγραμμα ανακυκλώσεων σε χαρτί, μελάνι, πλαστικό, 
μπαταρίες, καθώς και σε συλλογή απορριμμάτων και λα-
μπτήρων. Επενδύει σε διαδικασίες ορθής διαχείρισης κτι-
ριακών εγκαταστάσεων και καταγραφής του ανθρακικού της 
αποτυπώματος, ενώ πραγματοποιεί συγκομιδή των στερεών 
αποβλήτων της με δικά της μέσα και τα μεταφέρει προς κα-
ταστροφή. Επιπλέον, είναι μέλος οργανισμών και φορέων, 
όπως η πρωτοβουλία “Sustainable Greece 2020”, με σκοπό 
να ενεργεί ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος.

Ταυτόχρονα, σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό και κοινωνι-
κό περιβάλλον στη χώρα μας, η DEMO υποστηρίζει με συνέ-
πεια οργανώσεις με ανθρωπιστικό έργο, όπως τα Κοινωνικά 
Φαρμακεία και Παντοπωλεία και επεκτείνει την κοινωνική 
της δράση σε διεθνές επίπεδο, προμηθεύοντας και υποστη-
ρίζοντας διεθνείς οργανισμούς, όπως η UNICEF και ο World 
Health Organization (WHO). Ασφαλώς, όλη η οικογένεια των 
εργαζόμενων της DEMO συμμετέχει ενεργά στην κοινωνι-
κή δράση της εταιρείας, μέσα από τις  Ημέρες Αιμοδοσίας 
που οργανώνονται και τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος για 
τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Στον τομέα του 
αθλητισμού, στηρίζει τον Παρολυμπιονίκη στο Αλπικό Σκι   

Μάκη Καλαρά, επιβραβεύοντας έμπρακτα την προσπάθεια 
και την επιμονή αυτού του σπουδαίου αθλητή-προτύπου. 
Επίσης  χορηγεί τις αποστολές στα παγκόσμια τουρνουά του 
Σάββα Καββαδία, 23χρονου αθλητή της ξιφασκίας, στην μο-
νομαχία με ξίφος, στηρίζοντας τη συμμετοχή της Ελλάδας 
μέσω του νεαρού αθλητή.  

Η προσπάθεια της DEMO όμως δεν περιορίζεται μόνο στην 
κοινωνική και περιβαλλοντική συνεισφορά της. Πρόσφατα 
και με σκοπό την ενίσχυση των τεχνών και την προώθηση 
του πολιτισμού κυρίως στους νέους ανθρώπους, η DEMO 
χορηγεί την θεματική έκθεση “Pablo Picasso - Jean Cocteau: 
Οι καινοτόμοι του Μοντερνισμού”, που διοργανώνεται από 
το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεο-
χαράκη. 

Επίκεντρο στην στρατηγική και ανάπτυξη της DEMO αποτελεί 
και το ανθρώπινο δυναμικό της. Η εταιρεία δίνει έμφαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση των ανθρώπων της, καθώς αναγνωρί-
ζει τον καθοριστικό ρόλο τους στην εξέλιξη και επιτυχία της. 
Εντός του 2015, σε μια περίοδο παρατεταμένης ύφεσης και 
ανεργίας, η DEMO επενδύει στην επιστημονική κατάρτιση 
και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της, ενώ είναι 
χαρακτηριστικό ότι η σταθερή ανάπτυξη της DEMO όλα αυτά 

χρόνια συνδυάστηκε με την αύξηση του προσωπικού της, 
που σήμερα προσεγγίζει τον αριθμό των 750 εργαζομένων. 

Επιπλέον, μέσω των επενδύσεων που πραγματοποιεί η εται-
ρεία και της επέκτασής της σε νέες αγορές, καταφέρνει να 
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες καριέρας. Η 
DEMO δηλώνει περήφανη για τους ανθρώπους της και εστι-
άζει στην βελτίωση της καθημερινότητάς τους, όχι μόνο στο 
εργασιακό τους περιβάλλον, αλλά αναλαμβάνει πρωτοβου-
λίες που βελτιώνουν την ζωή τους και εκτός εργασιακού 
χώρου. Οι άνθρωποι της DEMO έχουν ανεβάσει τον πήχη 
ψηλά πρωταγωνιστώντας εδώ και 50 χρόνια στις επιτυχίες 
της εταιρείας. 

Με την πολύχρονη εμπειρία της, τις επιτυχημένες επενδύ-
σεις, τους άρτια καταρτισμένους ανθρώπους της και την 
εμπιστοσύνη της κοινωνίας, η DEMO συνεχίζει με συνέπεια 
να πραγματοποιεί το όραμά της: να προσφέρει τις καλύτερες 
δυνατές επιλογές στον φαρμακευτικό κλάδο και να συνει-
σφέρει στην κοινωνία με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, 
αλλά και με πρωτοβουλίες και δράσεις που την καθιστούν 
ένα πραγματικά υπεύθυνο κοινωνικό εταίρο.

DEMO ΑΒΕΕ 
Μισός αιώνας επιτυχημένης παρουσίας 
με προτεραιότητα τον άνθρωπο

Σήμερα, 50 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η DEMO ΑΒΕΕ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες στην Ελ-
λάδα, με ισχυρή παρουσία στη νοσοκομειακή αγορά. Με αφετηρία ένα απλό φαρμακείο το 1965, η DEMO έχει εξελιχθεί σε 
μια υγιή και με σταθερά ανοδική τροχιά βιομηχανία, που κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα και ισχυρή παρουσία διεθνώς.


