Ny kongress och mässa för apoteksbranschen
Läkemedelsakademin och BraMässor inleder nytt samarbete
Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet Läkemedelsakademin och mässarrangören BraMässor
introducerar nu tillsammans en ny aktuell mötesplats för apoteksbranschen. Apoteksforum i
Stockholm blir en årligt återkommande kongress och mässa med premiär den 9-10 oktober 2018, på
Kistamässan.
Arrangörerna bakom nya Apoteksforum vill fokusera på de behov apotekspersonal och
ledningspersoner såväl ute på apoteken som på kedjornas centrala enheter har. På Apoteksforum
träffar de befintliga och nya leverantörer för att få ta del av deras nyheter och deras
specialistkunskap.

Kongress med viktiga och aktuella frågor
På kongressen som arrangeras av Läkemedelsakademin och andra viktiga branschaktörer kommer
besökarna få uppdatering och nyheter inom olika läkemedels- och egenvårdsrelaterade områden. Då
vi vet att även behovet av och intresset för inspiration och utveckling inom försäljning, service,
exponering med mer är stort arrangeras också ett sådant program under båda dagarna.
Under mässan kommer också den uppskattade tävlingen Årets kompetensapotek att genomföras.
Tävlingen genomförs i frågesportformat och innehållet fokuserar på olika delar av läkemedelsområdet med tyngdpunkt på kundmötet på öppenvårdsapotek. Förra årets vinnare var lag
”Östergötlands Hjärtan”.

”Vi ser fram mot samarbetet”
Under uppföljningen efter Apotek & Egenvård 2017 framkom tydligt att såväl leverantörer som
ställer ut och besökare från apoteksbranschen önskade ett mer riktat forum för dem och därför
beslöt vi hitta ett nytt koncept som ersätter det gamla på Apotek & Egenvård” säger Bosse
Magnusson, ordförande i BraMässor. ”Apoteken utökar sitt sortiment och sitt erbjudande varje dag
och det kommer Apoteksforum spegla. Vi ser fram mot samarbetet med Läkemedelsakademin som
har en unik position i apoteksbranschen och vi kommer att presentera ett högkvalitativt koncept
tillsammans” fortsätter Bosse.

Inom kort kommer mer information sändas ut till intressenter i branschen och en ny hemsida
öppnas.
För mer information redan nu får du gärna kontakta oss på BraMässor och Läkemedelsakademin.
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