
21-22 października 2022

konferencjA aptek niezależnych
Zaproszenie



Miejsce wydarzenia: BLUE MOUNTAIN RESORT położony w niezwykle malowniczej scenerii 
Karkonoszy i Gór Izerskich w jednej z najpiękniejszych sudeckich miejscowości Szklarskiej 
Porębie, ul. 1 Maja 51. To niepowtarzalne miejsce łączy w sobie różnorodne formy wypoczynku 
dla rodzin z dziećmi, jest także doskonałą bazą wypadową do pobliskich Jakuszyc, Karpacza 
czy czeskiego Harrachova, a nawet Pragi. Przyjedź i przekonaj się sam ile atrakcji dla Ciebie 
przygotowaliśmy.

W gronie niesamowitych inspiratorów rynku farmaceutycznego (i nie tylko!) porozmawiamy 
o wyzwaniach, które nas czekają w najbliższym czasie. Podsumujemy ostatni okres i to z czym 
musieliśmy się zmierzyć. Przekonasz się sam jak dużo zależy właśnie od Ciebie. Jak duży wpływ 
masz na rozwój Twojej APTEKI. Do zobaczenia!

PIĄTEK godzina rozpoczęcia
1 blok wykładowy

Warsztaty wiedzy

2 blok wykładowy

Wieczorny bankiet

Koncert na żywo

11:00 – 14:00

14:00 – 15:30

15:30 – 18:30

20:30

22:00



Zaprosiliśmy dla Was niesamowitych gości, a będą to:

Ciekawe pomysły, nowatorskie rozwiązania, niestandardowe podejście do pacjenta… 
Bądź z nami i podążaj za zmianami!

TOMASZ ZGONDEK I PIOTR NOWAKOWSKI    ResQMedical - Zespół ratowników 
medycznych, praktyków z prawdziwą pasją do ratowania ludzkiego życia. 
Uświadomią Ci podczas spotkania, że „I Ty możesz uratować komuś życie”.

ROMAN SZYMCZAK    Ekspert trade marketingu detalicznego, który w bardzo
przystępny sposób pokaże Ci „Jak duży masz wpływ na zwiększenie 
sprzedaży i marży w aptece – praktyczne przykłady”.

MAGDALENA MARCINIAK    IQVIA. Czyli co o rynku aptecznym mówią dane? 
„Trendy i kierunki rozwoju dla rynku aptecznego”, jakie są przewidywania 
i czy mamy na nie wpływ?

MARIAN WITKOWSKI    Farmaceuta, Konsultant Farmaceutyczny, Trener 
w zakresie Prawa farmaceutycznego, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej 
w Warszawie opowie o: „Roli farmaceuty w zarządzaniu apteką w świetle 
aktualnych zmian prawnych”.



Zapisy do 10.10.2022 r.
Koszt uczestnictwa 295 PLN / 1 osoba

Nie czekaj - liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Cena jest cenną netto, zawiera udział we wszystkich prelekcjach, 

warsztatach wiedzy, wieczornym bankiecie, koncercie oraz nocleg.

Masz pytania? Zadzwoń do mnie: 
Sylwia Borkowska, tel. 533 315 695

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Wejdź na stronę:


