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Π ενήντα χρόνια συ-
μπληρώθηκαν από το 
1950, όταν ο Σταύρος 
Δέμος αποφάσισε να 

ιδρύσει ένα απλό φαρμακείο, το 
οποίο εξελίχθηκε στη φαρμακο-
βιομηχανία DEMO, τη Νο 1 φαρ-
μακευτική εταιρία της ελληνικής 
νοσοκομειακής αγοράς και μια 
από τις σημαντικότερες φαρμα-
κοβιομηχανίες παγκοσμίως.

Χρονιά-σταθμός για την 
DEMO ήταν το 1985, όταν η εται-
ρία έστρεψε τη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της προς το εξωτερι-
κό, με στόχο την είσοδό της στην 
παγκόσμια αγορά. Για τον σκο-
πό αυτό ιδρύθηκε το Τμήμα Πα-
γκόσμιων Πωλήσεων, το οποίο 
σήμερα έχει πετύχει να εξάγει 
τα προϊόντα της DEMO σε πάνω 
από 50 χώρες. 

Πλέον, η DEMO έχει εδραι-
ώσει την παρουσία της στην πα-
γκόσμια αγορά, αφού αποτελεί 
τον κορυφαίο εξαγωγέα φαρ-
μακευτικών προϊόντων της Ελ-
λάδας τα τελευταία δέκα χρό-
νια, διαθέτοντας ένα εκτετα-
μένο δίκτυο πωλήσεων σε χώ-
ρες της Ευρώπης, της Ασίας, της 
Αφρικής, της Ωκεανίας και της 
Μέσης Ανατολής. Από τα τέλη 
του 2013, η εταιρία έχει επεκτα-
θεί στη Γερμανία με τη θυγατρι-
κή DEMO Pharmaceuticals 
GmbH, με έδρα το Μόναχο και 
προβλεπόμενο κύκλο εργασι-
ών 10.000.000 ευρώ ετησίως. 
Επιπλέον, λειτουργεί ήδη υπο-
κατάστημα της DEMO στην Κί-
να, ενώ στους άμεσους στόχους 
είναι η λειτουργία ακόμη επτά 

υποκαταστημάτων σε άλλες χώ-
ρες του εξωτερικού.

Σημείο καμπής για την εντυ-
πωσιακή ανάπτυξη της DEMO 
ήταν το 1997, όταν η εταιρία απο-
φάσισε να στραφεί στην εγχώρια 
νοσοκομειακή αγορά, με σκοπό 
να κατακτήσει την 1η θέση, κά-

τι που πέτυχε μόλις τρία χρόνια 
αργότερα. Αναπόσπαστο μέρος 
αυτής της στρατηγικής επιτυχί-
ας της εταιρίας ήταν η ανάπτυ-
ξη μιας πλήρως αυτοματοποιη-
μένης γραμμής παραγωγής πλα-
στικών φιαλιδίων, που ήταν η 
πρώτη στην Ελλάδα και ανάμε-

σα στις πρώτες σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. 

Οι επενδύσεις, όμως, δεν 
σταμάτησαν εκεί. Το 2005 η 
DEMO δημιούργησε το μεγαλύ-
τερο και καλύτερα εξοπλισμένο 
εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου 
στην Ελλάδα, ενώ την ίδια περί-
οδο κατασκεύασε το τρίτο εργο-
στάσιο παραγωγής της, επεκτεί-
νοντας έτσι τις εγκαταστάσεις 
της στο Κρυονέρι, που πλέον ξε-
περνούν συνολικά τα 45.000 τ.μ.

Η επιτυχημένη στρατηγι-
κή της DEMO επέφερε και ση-
μαντικά οικονομικά οφέλη 
στην εταιρία με συνεχώς αυξα-
νόμενα κέρδη. Χαρακτηριστι-
κό είναι ότι ο κύκλος εργασι-
ών της DEMO ξεπερνάει σήμε-
ρα τα 112.000.000 ευρώ, με ετή-
σιους ρυθμούς ανάπτυξης πάνω 
από 22% τα τελευταία οκτώ χρό-
νια. Η σταθερή ανάπτυξη της 

DEMO όλα αυτά χρόνια συνδυ-
άστηκε και με την εντυπωσιακή 
αύξηση του προσωπικού της, το 
οποίο αριθμεί σήμερα περίπου 
700 εργαζομένους, στους οποί-
ους η εταιρία επενδύει συστη-
ματικά, με στόχο την άρτια επι-
στημονική κατάρτιση και εξειδί-
κευσή τους. 

H DEMO σήμερα αναπτύσ-
σει, παράγει και διαθέτει μια 
μεγάλη γκάμα φαρμακευτικών 
προϊόντων τόσο για νοσοκομεια-
κή όσο και για εξωνοσοκομειακή 
χρήση, ενώ στο πλαίσιο των διε-
θνών σχέσεών της συνεργάζεται 
με οίκους του εξωτερικού για δι-
άθεση καινοτόμων φαρμακευτι-
κών σκευασμάτων στην ελληνι-
κή αγορά. 

Κλείνοντας έναν κύκλο 50 
ετών πρωτοπορίας και προσφο-
ράς, η DEMO είναι αποφασι-
σμένη να συνεχίσει να επενδύει 
στην Ελλάδα, με τη δημιουργία 
νέων γραμμών παραγωγής αλ-
λά και περαιτέρω ανάπτυξη των 
υπαρχουσών γραμμών. 

Επιχειρηματικός στόχος της 
εταιρίας είναι η ανάπτυξη οκτώ 
έως δέκα νέων προϊόντων ανά 
έτος και η επέκτασή της σε πάνω 
από 75 χώρες την επόμενη τρι-
ετία. Ομως, ο ουσιαστικός στό-
χος της DEMO είναι να συνεχί-
σει να δίνει προστιθέμενη αξία 
στην Ελλάδα, να προσφέρει τις 
καλύτερες υπηρεσίες και προϊ-
όντα στους επαγγελματίες υγεί-
ας παγκοσμίως και, κυρίως, να 
φροντίζει με την κορυφαία ποι-
ότητά της τους ασθενείς σε όλο 
τον κόσμο.

Η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρία της εγχώριας νοσοκομειακής 
αγοράς, με 700 εργαζομένους, παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη

στην Ελλάδα αλλά και δυναμική εξαγωγική παρουσία σε 50 χώρες!

DEMO: 50 χρόνια 
με προσφορά

και πρωτοπορία 

Η υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα και η συνεχής προσπάθεια για βιώ-
σιµη ανάπτυξη αποτελεί επίσης στρατηγική επιλογή για την DEMO 
ΑΒΕΕ. Μέσα από πρωτοβουλίες που στηρίζουν τον εργαζόµενο, τον 
ασθενή, τον πολίτη και το περιβάλλον, η εταιρία ανταποδίδει στην κοι-
νωνία την εµπιστοσύνη της και δηµιουργεί σταθερές βάσεις για την 
υγιή πορεία της στο µέλλον. Στο πλαίσιο αυτό ανακυκλώνει εντυπωσι-
ακές ποσότητες πλαστικού και χαρτιού, κάνει µε δικά της µέσα τη συ-
γκοµιδή των στερεών αποβλήτων της εταιρίας και τα µεταφέρει προς 
καταστροφή, στηρίζει ΜΚΟ, ιατρικά κέντρα νησιών του Αιγαίου, κοι-
νωνικά παντοπωλεία, είναι χορηγός ενός σπουδαίου αθλητή, του Ελ-
ληνα παραολυµπιονίκη Μάκη Καλαρά, διαθέτει Τράπεζα Αίµατος µε 
εθελοντική αιµοδοσία των εργαζοµένων της και πολλά ακόµα.     
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