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AGENDA WORKSHOPS

9 FEVEREIRO

HORA PATROCINADOR / TEMA LOCAL

14h00 
Apoteca Natura

Sala A
Apoteca Natura: Uma Nova Forma de Fazer Farmácia

15h30
Globalvet

Sala A
A Importância de trabalhar a Saúde Animal na Farmácia

15h30
Teva

Sala B
Como decifrar e encantar o utente do outro lado do balcão

15h30
ToLife

Sala C
Técnicas de Comunicação: Mais perto do Utente e da Equipa

17h00
Alliance Healthcare

Sala A
Dar ao Pedal

17h00
Haleon

Sala B
A importância de Inovar com sustentabilidade na Indústria

17h00

Peroxfarma

Sala CUnidades de Apoio ao Hipertenso (UAH) nas farmácias: 
Um serviço suporte ao SNS ?

10 FEVEREIRO

HORA PATROCINADOR / TEMA LOCAL

13h30 
Boehringer Ingelheim Animal Health

Sala A
Parasitas Externos dos Animais de Companhia

16h30
Glintt

Sala A
Gestão integrada da comunicação da sua Farmácia

16h30
Quilaban

Sala B
Genética – a personalização dos serviços Farmacêuticos

16h30
Teva

Sala CFarmácia fora de portas – A diferenciação e o impacto da farmácia 
na sua comunidade

11 FEVEREIRO

HORA PATROCINADOR / TEMA LOCAL

14h00 
Glintt

Sala A
Gestão integrada da comunicação da sua Farmácia

14h00
Biocodex

Sala B
Como equilibrar a saúde do utente e a saúde da farmácia

14h00
Curaprox

Sala CO Farmacêutico e a Saúde Oral - Que oportunidades estamos
a perder ao balcão da farmácia?

15h30
Glintt

Sala A
Gestão integrada da comunicação da sua Farmácia

15h30
Hollyfar

Sala B
Marketing Digital nas Farmácias: da estratégia à análise do resultado



 EXPOFARMA 2023 || JORNAL || 3 

PUB
F A R M A C Ê U T I C O  N E W S

Acompanhe a cobertura em
farmaceuticonews.pt

A espera terminou. A Expofarma, o “maior 
evento profissional do setor das Farmácias 
está de volta”.

Estamos Juntos 
Novamente
na Expofarma

“Após um interregno 

de 4 anos devido 

à pandemia, Far-

mácias, Parceiros da Indús-

tria Farmacêutica e restan-

tes stakeholders reúnem-se 

no Centro de Congressos 

de Lisboa, onde se promove 

a proximidade e partilha de 

experiências entre os parti-

cipantes e se dá a conhecer 

as novidades do setor farma-

cêutico”, afirma a Comissão 

Organizadora da Expofarma. 

A vontade é mais do que 

muita para se fomentarem 

relações, ampliarem-se con-

tactos (networking) e troca-

rem-se conhecimentos, num 

evento que tem por base es-

tas características, bem como 
a construção e renovação de 
parcerias. No fundo, este é 
um ambiente que visa pro-
porcionar aos intervenientes 
a oportunidade de (re)encon-
tro entre parceiros, colegas de 
profissão e amigos. De acordo 

com a Comissão Organizado-
ra da Expofarma, “são 3 dias 
de um progra ma de excelên-
cia com oportunidades im-
perdíveis de interação entre 
expo sitores e visitantes, em 
ambientes descontraídos que 
propiciam uma boa conver-
sa, como é o caso das Gale-
rias Lounge e do Networking 
Pharma”. A esta oferta junta-
-se ainda a componente for-
mativa do evento, com vários 
workshops, talks e encontros 
para enriquecer a experiência 
dos que por cá passam. Con-
tamos com um espaço de ex-
posição de mais de 2500 m2 
com mais de 90 expositores 
das diversas áreas do setor 
farmacêutico. 

“Agradecemos a todos os 
parceiros que, através da sua 
presença, inovação e envolvi-
mento, fazem com que este 
evento seja a maior platafor-

ma de networking do setor 
farmacêutico.”

A Expofarma ganhou ainda 
mais relevância desde a últi-
ma edição, já que neste ano 
conta com mais expositores, 
ocupando completamente os 
4 pavilhões disponíveis.
Espaços como o Street Food 
Corner – local para reduzir o 
apetite dos vi sitantes e con-
gressistas que não querem 
perder pitada da reunião, con-
tando para isso com receitas 
gastronómicas mais rápidas 
e saudáveis –, ou o  Beauty 
Hub, um local exclusivamente 
dedica do à beleza e ao bem-
-estar, e das Beauty Talks, a fa-
mosa rubrica do Beauty Hub 
em que se atualizam e se ex-
põem conhecimentos sobre 
o amplo universo da cosmé-
tica, tratamento de cabelo, as 
nanopartículas, o impacto da 
poluição no envelhecimento e 
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As Galerias 
Lounge conti nuam 
a ser um espaço 
de re fúgio e de 
relaxamento para 
todos aqueles 
que durante a 
sua visita optam 
por passar 
algum tempo 
num ambiente 
descontraído, 
bebendo uma 
água, degustando 
um sumo ou 
saboreando um 
bom café

Aliado ao tema 
Mais Valor da 
Expofarma, o 
Networking 
Pharma conta 
com três finais 
de dia cheios 
de mais talento, 
comunicação e 
criatividade

muito mais, em conversas cro-
nometradas de 20 minutos. 

Nesta edição, estão presen-
tes vários expositores para 
fomentar experiências singu-
lares preparados para trazer 
todas as novidades do mun-
do farmacêutico. Os patroci-
nadores compõem uma fran-
ja significativa da Expofarma 
que de um modo interativo 
e apostando na criatividade 
comunicam o que de me-
lhor têm para oferecer, com 
os seus produtos e serviços 
e com o posicionamento 
e promoção da sua marca, 
para com todos os agentes 
que compõem este evento.

Decorrem novamente os 
workshops, 16 no total na 
edição, dedicados aos mais 
vastos temas, nomeadamen-
te "Apoteca Natura: Uma 
nova Forma de Fazer Far-
mácia"; "A Importância de 
trabalhar a Saúde Animal na 
Farmácia"; "Como decifrar e 
encantar o utente do outro 
lado do balcão"; "Técnicas 
de Comunicação: Mais perto 
do Utente e da Equipa"; "Dar 
ao Pedal"; "A importância de 
Inovar com sustentabilidade 
na Indústria"; "Unidades de 
Apoio ao Hipertenso (UAH) 
nas farmácias: Um serviço 
suporte ao SNS?"; "Parasi-
tas Externos dos Animais 
de Companhia"; "Gestão in-
tegrada da comunicação da 
sua Farmácia"; "Genética – a 
personalização dos serviços 
Farmacêuticos"; "Farmácia 
fora de portas – A diferencia-
ção e o impacto da Farmácia 
na sua comunidade"; "Gestão 
integrada da comunicação 
da sua Farmácia"; "Como 
equilibrar a saúde do utente 
e a saúde da Farmácia"; "O 
Farmacêutico e a Saúde Oral 
– Que oportunidades esta-
mos a perder ao balcão da 
Farmácia?"; "Gestão integra-
da da comunicação da sua 
Farmácia"; "Marketing Digital 
nas Farmácias: da estratégia 
à análise do resultado".

Os temas dos workshops são 
uma oportunidade única de 
partilha de conhecimento e 
de desenvolvimento de soft 
skills, tão necessários para 
enfrentar os desafios das far-
mácias comunitárias nos dias 
de hoje.

Outra nota de destaque vai 
para o regresso do já conhe-
cido Game of Farma, um jogo 
em formato quiz online para 
todos os que querem pôr à 
prova os seus conhecimen-
tos sobre o universo farma-
cêutico – a história, a gestão, 
as boas práticas, entre outras 
áreas –, opondo farmacêuti-
cos, técnicos de farmácia e 
estudantes que não perdem 
um desafio.

As Galerias Loun ge conti-
nuam a ser um espaço de re-
fúgio e de relaxamento para 
todos aqueles que durante a 
sua visita optam por passar 
algum tempo num ambiente 
descontraído, bebendo uma 
água, degustando um sumo 
ou saboreando um bom café. 
Um ponto de encontro tam-
bém para conviver e fe char 
um negócio importante.

Por se tratar de um even-
to tradicionalmente envolto 
no desenvolvimento e no 
aprofundamento de mais e 
de novas ligações, incluindo 
oportunidades de negócios, 
mantém-se, no final de cada 
dia, um momento único, pro-

pício a uma conversa des-
contraída. Com o sol posto, 
a iluminação natural desce, 
mas o som da música ope-
racionalizada por uma ban-
da e DJ aumenta, tal como 
acresce a confraternização 
dos intervenientes em tons 
mais descontraídos. Aliado 
ao tema Mais Valor da Expo-
farma, o Networking Pharma 
conta com três finais de dia 
cheios de mais talento, co-
municação e criatividade. 
Este ano, a Mind\us é respon-
sável pela organização deste 
espaço que promete ideias 
alinhadas com o local, procu-
rando cativar e surpreender 
o público da melhor manei-
ra. A Alliance Healthcare, a 
HMR e a Mind\us juntam-se 
ao Networking Pharma como 
patrocinadores, cabendo ao 
primeiro, a Alliance Health-
care um momento foca do 
no talento, dando a este dia 
o mote Mais Talento, em que 
está as segurada a aposta 
para que se conheçam no-
vas formas de pensar, deba-
ter ideias e alargar a rede de 
contactos.  

A HMR centra o seu dia em 
Mais Comunicação, por acre-
ditar que uma comunicação 
atempada e fiável relativa-
mente ao mercado, aos clien-
tes e parceiros é essencial, e 
porque a partilha de expe-
riências e de conhecimento é 
a principal razão da existên-
cia humana.

Por último, mas não menos 
importante, o parceiro orga-
nizador deste espaço, a em-
presa Mind\us, promove o 
tema Mais Criatividade, refle-
tindo a identidade da própria 
firma e que atua em áreas 
como business, marketing 
digital e pessoas.

Estão, por isso, reunidas to-
das as condições para que 
seja sinónimo de um regres-
so em grande e que todos 
juntos possam viver o melhor 
da Expofarma. 
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Game of Farma

Mais uma vez, pode 
contar com a con-
cretização e devidas 

atualizações do Game of 
Farma, um jogo sob a forma 
de quiz online, que pode ser 
jogado através do telemóvel, 
tablet ou computador e que 
coloca frente a frente farma-
cêuticos, técnicos de farmá-
cia, estagiários, estudantes 
de Ciências Farmacêuticas e 
outros profissionais do setor 
das Farmácias em Portugal, 
com o objetivo de testarem 
as suas capacidades relati-
vamente à gestão, boas prá-
ticas, história, comunicação 
com o utente, acompanha-
mento farmacoterapêutico 
e outras áreas do universo 

farmacêutico. Na Expofarma 
pode, por sua vez, assistir às 
finais deste quiz, sendo esta 
uma iniciativa da Farmácia 
Distribuição, em parceria 
com a Expofarma e que con-
ta com o apoio do Arquivo 
Histórico das Farmácias, um 
projeto da ANF, do Colégio 
de Especialidade de Farmá-
cia Hospitalar de Farmácia 
Comunitária, da Associação 
Portuguesa de Farmacêu-
ticos Hospitalares (APFH), 
Plural+Udifar, Farmácias Ho-
lon, OCP e Mais Farmácia. 
As revistas Farmácia Clínica 
e Marketing Farmacêutico, o 
Portal Netfarma e a newslet-
ter Farmanews são os media 
partners deste jogo.

Ao jogar está a habilitar-se a 
conquistar um dos prémios 
a atribuir aos três melhores 
classificados.

Ao primeiro lugar é-lhe con-
cedido um voucher de 150 
euros em formação na Escola 
de Pós-Graduação em Saú-
de e Gestão; acesso gratuito 
num Curso da Associação 
Portuguesa de Farmacêuti-
cos Hospitalares e o e-book 
“Medicamentos, Alimentos e 
Plantas: As Interações esque-
cidas?”. Já o segundo classifi-
cado recebe um voucher num 
montante de 75 euros em for-
mação na Escola de Pós-Gra-
duação em Saúde e Gestão 
e o e-book “Medicamentos, 

Alimentos e Plantas: As Inte-
rações esquecidas?”. Por fim, 
ao terceiro lugar espera-lhe 
o Ebook “Medicamentos, Ali-
mentos e Plantas: As Intera-
ções esquecidas?”.

Mas os prémios não se ficam 
por aqui. Quem vencer o títu-
lo de FARMA WARRIOR con-
quistará também um voucher 
de 150 euros em formação 
na Escola de Pós-Graduação 
em Saúde e Gestão. Já os 
três melhores guerreiros do 
reino das Farmácias Holon te-
rão direito ao seguinte cabaz 
de produtos: HOLDUO SOL 
200ML, Holvit Geral Comp 
X30, Holmed AF Mar Isoton 
Spray nasal 100ml, Holdrops 
PST Laranja X20 e o Holmed 
Termómetro Dig Flex.

::: FLASHES | MAKING OF
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TESTEMUNHOS

QUE MAIS-VALIAS 
ENCONTRAM EM 
PARTICIPAR NA 

EXPOFARMA?

A Expofarma é historicamente 
um dos eventos farmacêuticos 
mais relevantes por conseguir 
juntar de uma forma transversal 
todos os stakeholders ligados à 
farmácia. Da indústria farmacêutica 
às farmácias, passando pela 
distribuição farmacêutica, todos os 
intervenientes aproveitam o evento 
para debater a atualidade e o futuro 
do setor farmacêutico em Portugal.

Com um ambiente de proximidade, 
a Expofarma é o cenário ideal para 
a partilha e o debate de ideias 
entre os participantes. Por esse 
motivo, podemos dar a conhecer 
os nossos serviços aos visitantes e 
também aprender através da troca 
de experiências com os outros 
participantes. Este é um evento 
muito colaborativo que nos oferece 
a oportunidade recolher o feedback 
dos nossos stakeholders para que 
possamos melhorar a nossa oferta.

A Expofarma tem um papel preponderante no que respeita à 
partilha de informação e evolução da indústria farmacêutica. 
Este encontro é o momento do ano que permite aos 
profissionais de saúde partilharem as suas experiências, 
sendo fundamental para a troca de conhecimentos e melhoria 
de processos. Por este mesmo motivo, a TOWA (toLife) não 
poderia ficar de fora. Somos um parceiro de proximidade. 
Queremos ser e estar próximos das nossas parcerias, clientes 
e colegas da Indústria.

PEDRO REIS, 
PRODUCT MANAGER DA TEVA

HUGO RAMOS, DIRETOR EXECUTIVO
DE UPSTREAM E DOWNSTREAM
DA ALLIANCE HEALTHCARE

CÁTIA CRAVO NUNES, B2C PORTUGAL 
MARKETING LEAD TOWA PHARMACEUTICAL S.A.
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EXPOFARMA PELOS EXPOSITORES

O QUE ESPERAM
DESTA EDIÇÃO?

Um evento muito dinâmico e a 
reunião de praticamente todo 
o setor farmacêutico no Centro 
de Congressos de Lisboa entre 
9-11 fevereiro.

Nesta edição, esperamos que 
a Expofarma esteja repleta de 
momentos de proximidade que 
nos permitam estreitar ainda mais 
a relação com os nossos parceiros.

Nesta edição Expofarma 2023 contamos 
com reencontros, novidades no setor e 
novas experiências!

PEDRO REIS
PRODUCT MANAGER
DA TEVA

HUGO RAMOS 
DIRETOR EXECUTIVO 
DE UPSTREAM E DOWNSTREAM 
DA ALLIANCE HEALTHCARE

CÁTIA CRAVO NUNES
B2C PORTUGAL 
MARKETING LEAD TOWA
PHARMACEUTICAL S.A.

PEDRO REIS, 
PRODUCT MANAGER DA TEVA

HUGO RAMOS, DIRETOR EXECUTIVO 
DE UPSTREAM E DOWNSTREAM 
DA ALLIANCE HEALTHCARE

CÁTIA CRAVO NUNES, B2C PORTUGAL 
MARKETING LEAD TOWA PHARMACEUTICAL S.A.
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Regresso “em beleza”

A Expofarma 2023 mar-
ca o regresso do 
Beauty Hub, um es-

paço dedicado à beleza, der-
mocosmética e bem-estar. 
O conceito nasceu da neces-
sidade de partilha das novas 
tendências numa área dife-
renciadora, que representa 
um irrefutável valor para o 
futuro e sustentabilidade das 
farmácias. Neste local, pode 
encontrar expositores con-
cebidos para proporcionar 
aos visitantes experiências 
sensoriais únicas, momentos 

de ativação direcionados e 
uma forte divulgação das 
mais recentes novidades. As 
Beauty Talks, a famosa rubri-
ca do Beauty Hub, também 
faz o seu comeback com no-
vas tendências sobre cosmé-
tica, tratamento de cabelo, 
nanopartículas, o impacto da 
poluição no envelhecimento, 
tendências de consumo na 
farmácia, a importância des-
ta categoria no negócio da 
farmácia, e muito mais, com 
conversas de cronómetro 
marcado nos 20 minutos.

L’Oréal Advancis Capilar

Vitry

Noreva

Pierre Fabre

Galderma

Martiderm Cosveritas

IAP Pharma

Laboratorios Babé

Upfront Pharma

Laboratoire Nuxe

Hasse

Alida Castro

Cantabria

CONHEÇA TODOS OS EXPOSITORES:

::: FLASHES | MAKING OF
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Na Expofarma o Sol  
põe-se com Networking

A Expofarma é tradicio-
nalmente reconhecida 
por ser uma oportu-

nidade única de fazer negó-
cios e estreitar ligações. Desta 
forma, no final de cada dia, 
os visitantes serão brindados 
com mais uma edição do Ne-
tworking Pharma, o local ideal 
para explorar as suas capaci-
dades distintivas, como o ta-
lento, a comunicação e a cria-
tividade. Estes são momentos 
destinados à expansão da sua 
rede de contactos, à aproxi-
mação dos pares, e ao conví-
vio social, além da aquisição 
de conhecimentos em áreas 
fundamentais ao desenvolvi-
mento da indústria farmacêu-
tica. Num ambiente descon-
traído e divertido, os visitantes 
poderão, de copo na mão, tro-
car ideias, incentivados pela 
música e animação do espa-
ço, que conta com a presen-
ça de banda e DJ. Este ano, 
a organização é da respon-
sabilidade da Mind\us, que 
promete ideias arrojadas mas 
alinhadas com o propósito do 
Networking Pharma, e com a 
importância que representa 
para o evento. A esta equipa 
juntam-se a Alliance Healthca-
re e HMR, que dividem a tarefa 
de cativar o público a discutir 
as temáticas chave: “Mais Ta-
lento”, “Mais Comunicação” e 
“Mais Criatividade”. Guarde o 
seu final de tarde e seja sur-
preendido.

DIA 9
Um momento de partilha inspirado no talento

A Alliance Healthcare promove o primeiro momento de Networking Pharma, neste 
regresso ansiado por todos. Nesta sessão, agendada para as 18h30, pode assistir à 
partilha de experiências por diversos profissionais do universo farmacêutico. O fim de 
tarde pretende ser uma abertura de horizontes, com a exploração de novas formas 
de pensar, de debater ideias e de expandir a sua rede de contactos, num ambiente 
propício à colaboração.

DIA 10
Do latim: Communicare 

A comunicação ficou à promoção da HMR. Assente no significado da palavra que 
significa “partilhar” ou “tornar comum”, a HMR acredita que o poder do conhecimento 
aumenta quando é comunicado. Com os facilitismos criados pela tecnologia, 
mas também com os perigos inerentes como a volatilidade, o mais importante 
é a mensagem e a forma como é recebida. Por este motivo, é imperativo que a 
comunicação seja um veículo atempado, fiável e relevante da informação sobre o 
mercado farmacêutico, os seus clientes e parceiros.

DIA 11
Uma criação de pontes de ligação

A host desta edição da Networking Pharma, a Mind\us, promete entrar na noite do 
último dia de Expofarma com criatividade. Para tal, a discussão ronda em torno do papel 
da proximidade no aumento do valor da indústria farmacêutica, entre os diferentes 
elementos que lhe pertencem. Imprevisibilidade é uma característica incontornável do 
mercado, e a Mind\us propõe soluções igualmente imprevisíveis, assentes na criatividade, 
nas diferentes áreas como o business, marketing, digital e pessoas.
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A Pierre Fabre marca presença Expofarma 
2023, com setas apontadas ao estreitar 
de relações e a divulgação de iniciativas 
estratégias. Falámos com Salvador Anahory, 
Commercial Director na Pierre Fabre Group, 
que partilhou as expectativas para este 
tão aguardado regresso, e que surpresas a 
empresa farmacêutica tem preparadas para 
estes três dias de reencontro.

“Um evento único 
e incontornável 
para a indústria 
farmacêutica”

Que mais-valias encontra a 
Pierre Fabre em participar 
na Expofarma?
A Expofarma é um evento 
incontornável e um momento 
único para encontro com 
farmacêuticos. Esperamos 
com a nossa presença 
este ano continuar a 
estreitar as relações com 
os nossos parceiros, ter um 
espaço apropriado para 
apresentação e discussão 
das nossas principais 
iniciativas e estratégias, 
mostrando toda a força, 
dinâmica e novidades da 
Pierre Fabre para este ano 
e para o futuro. Queremos 
também conseguir de 
forma construtiva recolher 
feedback e partilhar 
experiências que nos ajudem 
a solidificar a nossa forte 
liderança na Farmácia.
 
O que espera desta edição?
É esperada uma grande 

afluência, interesse e 
disponibilidade de todos 
os participantes, e um 
ambiente de partilha e 
proximidade. Queremos 
não só contribuir para o 
networking que este evento 
permite, mas esperamos 
poder admirar o que 
melhor se faz no mercado 
farmacêutico em Portugal 
e aprender com clientes, 
mas também com outras 
empresas. Ambicionamos 
dar a conhecer o melhor 
que temos para oferecer, 
mostrando possibilidades e 
contribuindo para um ânimo 
em relação ao potencial 
que vemos que a Farmácia 
tem, mesmo em altura de 
desafios.
 
Que iniciativas estão a 
preparar para o evento?
No nosso espaço queremos 
não só informar, mas também 
entusiasmar os nossos 

parceiros com dinâmicas 
específicas preparadas 
para o efeito, aproveitando 
a ocasião para reforçar o 
posicionamento da Pierre 
Fabre no mercado português, 
mostrando o nosso caminho 
para o futuro e reforçando 
três pilares importantes 

SALVADOR ANAHORY

Commercial Director  

na Pierre Fabre Group 

A expectativa
de um reencontro 
físico no mercado 
farmacêutico após 
um longo hiato 
é certamente 
entusiasmante

da nossa estratégia: 
a medicalização marcada 
pela inovação e qualidade 
dos nossos produtos, 
a naturalidade proposta 
como guia de uma escolha 
cosmética mais sustentável 
e biológica, e as nossas 
ferramentas tecnológicas 
e estratégia digital, 
convidando também à 
descoberta de novos 
universos que vão desde o 
metaverso à realidade virtual.
 
Como avalia a importância 
do regresso da Expofarma 
após 4 anos?
A expectativa de um 
reencontro físico no mercado 
farmacêutico após um 
longo hiato é certamente 
entusiasmante. Será decerto 
um evento ainda mais 
importante e determinante, 
numa altura em que todos 
precisamos e queremos, mais 
do que nunca, estar juntos.



Eau Thermale Avène,
a con�ança de uma pele saudável.

Efeito tensor imediato**

Alisa imediatamente,
corrige as rugas

Ácido Hialurónico 1,5%
Niacinamida 6%

INOVAÇÃO
ANTI-IDADE

Venha conhecer esta e mais novidades no nosso stand  Pierre Fabre Village
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EXPOSITORES
PAVILHÃO RIO | PAVILHÃO 1

PLANTA PISO 0

PLANTA PISO 1

1.01 Peroxfarma
1.02 Meditech 
1.03 Menarini
1.04 Philips
1.05 Loopfarma
1.06 Farmácia Distribuição (Hollyfar)
1.07 Infarmed
1.08 Niral
1.09 Vitaceutics
1.10 Eightjuice – Laboratório Nutracêutico
1.11 Horusilac / Trannex S.A.
1.12 MONAF
1.13 Gedeon Richter
1.14 Farma+ (Araújo Maia & Sousa Dias)
1.15 Pharmakern
1.16 Gameiros
1.17 NextLayout
1.18 PowerTan
1.19 Farmácias de Serviço.net
1.20 GlobalVet
1.21 Tomorrow’s Growing
1.22 FarmaQuatrium
1.23 Fagor Healthcare
1.24 Boehringer Ingelheim Animal Health
1.25 Soria Natural
1.26 Manzoni & Vasconcelos Lda
1.27 AFP
1.28 Sandoz
1.29 CPCH
1.30 Tecnimede
1.31 Studex
1.32 Douropharma
1.33 Boiron
1.34 Sidefarma
1.35 EcareYou Innovation

EXPOSITORES
PAVILHÃO RIO GALERIAS | PAVILHÃO 4

2.30 QEVO
2.31 Cruz Vermelha
2.32 Ordem dos Farmacêuticos
2.33 NEF/AAC
2.34 AECFUL
2.35 NECF AA-IUEM
2.36 LisbonPH
2.37 AEFFUL
2.38 AEFFUP
2.39 APEF
2.40 APJF

4.01 Noreva
4.02 Cantabria
4.03 Pierre Fabre
4.04 Vitry
4.05 Laboratoire Nuxe
4.06 L’Oréal
4.07 IAP Pharma
4.08 Laboratorios Babé
4.09 Upfront Pharma
4.10 Cosveritas
4.11 Hasse
4.12 Martiderm
4.13 Alida Castro

BALCÃO DE APOIO AO EXPOSITOR
CREDENCIAÇÃO DE VISITANTES

EXPOSITORES W.C.

NETWORKING PHARMA S.O.S.

WORKSHOPS ELEVADORES

1.36 Reigjofre / Forté pharma
1.37 Decisão Essencial
1.38 Laboratório Edol
1.39 Finanfarma
1.40 Plataforma Saúde em Diálogo
2.01 Fresenius Kabi
2.02 Biocodex
2.03 Procter & Gamble
2.04 Bluepharma
2.05 Stada
2.06 Dietimport
2.07 Moreno
2.08 Medinfar
2.09 Cooprofar
2.10 Papillon Cosmetic
2.11 ElyPharma
2.12 Teva
2.13 toLife/TOWA
2.14 Alliance Healthcare
2.15 Farmácias Portuguesas
2.16 Generis
2.17 Reckitt Benckiser
2.18 Quilaban
2.19 Viatris
2.20 Glintt
2.21 Iglesias Salud
2.22 Gollmann
2.23 Perrigo
2.24 FirstPharma
2.25 Interespuma, Lda.
2.26 Haleon
2.27 KRKA
2.28 Servier

2.29 Plural

EXPOSITORES

W.C.

BEAUTY TALKS

ELEVADORES


