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Premiär för Apoteksforum

– apoteksbranschens nya egna mötesplats!
Den 9-10 oktober arrangeras för första gången på länge en oberoende
mötesplats för alla i apoteksbranschen.
För dig som arbetar inom apoteksbranschen, oavsett befattning, är detta ett utmärkt tillfälle
för kompetensutveckling, inspiration och att hålla sig à jour med vad som händer i branschen.
Helt kostnadsfritt! Under Apoteksforum hittar du högkvalitativa seminarier, tävlingen Årets
kompetensapotek, en hall full av utställande företag och tillfällen för nätverkande med
branschkollegor.
Läkemedelsakademin som medarrangör ansvarar för stora delar av seminarieprogrammet, vilket
borgar för hög kvalitet och aktuella frågeställningar. Även våra partners håller egna seminarier.
Utöver detta kommer intressanta föreläsare som förmedlar idéer och inspiration för försäljning,
exponering och hur man skapar konkurrensfördelar att presenteras på de öppna scenerna. I
utställningen möter du leverantörer som presenterar nya produkter och ger information som
kan vara relevant i det dagliga arbetet, både för rådgivning och försäljning. Branschtrender
kommer att speglas både i montrar och på scener.
Kaffe, Lunch & Branschmingel
Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika samt en lättare lunch båda dagarna. Missa inte det
kostnadsfria Branschminglet den 9 oktober, direkt efter mässans stängning. Alla Apoteksforums
besökare, utställare och föreläsare är välkomna. Under minglet delas Apotekarsocieteten pris för
Bästa kundinsats på apotek ut.

Gå in på www.apoteksforum.com och registrera dig så ses vi på Kistamässan
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Vårt starka seminarieprogram
• Hjärta-Kärl: bakom kulisserna, (Arrangeras av Läkemedelsakademin)
• Kampen mot antibiotika resistens – så kan du på apoteken göra skillnad.
(Arrangeras av Läkemedelsakademin)
• På Apotekshyllan: vad är vad? (Arrangeras av Läkemedelsakademin)
• Förfalskade läkemedel på svenska apotek? (Arrangeras av Läkemedelsakademin)
• Apotekens användning av EES – forskning och framtid (Arrangeras av Sveriges
Apoteksförening)
• Hur går det för apoteksbranschen nu och framöver? (Arrangeras av Sveriges Apoteksförening)
• Med ljudet som verktyg – inspirerande kundupplevelser och privata samtal i butiksmiljö
(Arrangeras av Lexter)
• Hiv/Aids i fokus! (Arrangeras av Farmaceuter utan Gränser)
• Kroppens viktigaste del – fötterna (Paula Goldea)
• Psykiska sjukdomar i åldrandet (Arrangeras av 1,6 miljoners klubben)
• Förhandla med framgång. (Arrangeras av Sveriges Farmaceuter)
• Vad händer med patientsäkerheten när rådgivningen flyttar ut på nätet? (Arrangeras av
Unionen)
• Det säljandets sättets effekter (Arrangeras av Stig Fram)
Läs mer om seminarierna på www.apoteksforum.com
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Årets Kompetensapotek 2018 – ÅKA
Läkemedelsakademin arrangerar även Årets kompetensapotek
– en frågesport med inriktning på kundmöten. 8 olika apotek
från kedjor och fristående tävlar mot varandra. #AKA18
Gå in på www.apoteksforum.com och registrera dig så ses vi på Kistamässan
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