
Покана 

за онлайн събитие 
Фарма академия 
„Бъди най-добрата 
версия на себе си”

Вторник 15 Ноември 2022

15:00 – 16:20 

15:00 – 15:05 

ДОБРЕ ДОШЛИ

Кристина Борисова 

Customer Development Manager
J&J Consumer Health Bulgaria 

15:05 – 15:25

НАЙ-НОВОТО ЗА 
OTC ПАЗАРА И ОНЛАЙН 

АПТЕЧНИЯ ПАЗАР 
В БЪЛГАРИЯ

Лука Чичов
Генерален Мениджър,

Централна и Източна Европа, IQVIA

15:25 – 15:55

16:15 – 16:20

РАЦИОНАЛЕН ПОДХОД 
ПРИ КОМБИНИРАНО 
ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ 
ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ

Проф. Георги Момеков, дфн
Ръководител на катедра „Фармакология,
фармакотерапия и токсикология” 
при Фармацевтичен факултет на МУ, 
София.

ОТ 20% ДО 50% 
РЪСТ НА ОБОРОТА 

ВЪВ ВАШАТА АПТЕКА.
ОТКРИЙТЕ КАК! 

Орлин Митушев
Дипломиран Инженер

 експерт в областта на продажбите
на ОТС продукти Въпроси и отговори

15:55 – 16:15

Johnson & Johnson Consumer 

Health има удоволствието да 
Ви покани на второто издание 
на онлайн събитието Фарма 

академия  
„Бъди най-добрата версия на 

себе си”.
 

Специализирани теми 
фокусирани върху бъдещето 

на фармацевтичната 
индустрия и иновативни 

стратегии, които си заслужава 
да използвате, за да 

превърнете  своята аптека в 
печеливш бизнес!
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За да се ригистрирате и участвате в онлайн 
събитието, натиснете бутона по-долу:

НАТИСНЕТЕ ТУК
За допълнителна информация, свързана със събитието, можете да се 

свържете с нас на телефон +359 88 4060111

Очакваме с нетърпение да се присъедините към нашето онлайн събитие!

Генерален Мениджър за Централна и Източна Европа в IQVIA. Той има повече от 15 години опит 
във Фармацевтичната индустрия като заема различни роли в няколко европейски държави. 
От 2009 до 2013 е част от глобалния консултантски екип на IQVIA (IMS Consulting Group) – 
базиран във Франкфурт и Мюнхен, Германия, където работи по стратегически проекти за 
различни фармацевтични клиенти в Европа и САЩ. След това Лука продължава кариерата си 
във Фармацевтичната индустрия, заемайки различни позиции в Маркетинг, Sales, Commercial 
Excellence, като последната му роля преди да се присъедини отново към IQVIA е Регионален 
Директор за немския пазар на японската фармацевтична компания Daiichi-Sankyo.
Лука има магистърска степен по Бизнес Администрация от ESADE Business School в Барселона, 
Испания и бакалавърска степен  по Международна Икономика и Мениджмънт от Bocconi 
University, Милано, Италия.

Ръководител на катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология на
Фармацевтичен факултет при МУ - гр. София. Председател на Българското научно дружество 
по фармация и член на научни дружества по фармакология и токсикология. Има придобита 
специалност по клинична фармация и множество специализации у нас и в чужбина. Той е съавтор 
на над 250 научни публикации (100 от които в списания с импакт фактор), 20 глави от учебници и 
монографии и един патент. Трудовете му са цитирани над 1700 пъти (h-индекс 23). 
Проф. Момеков преподава фармакология и фармакотерапия, както и специализираните 
дисциплини “Проблемни случаи във фармакотерапията”, “Клетъчна и молекулярна 
фармакология” и “Химиотерапия”.Проучванията му са в областта на онкофармакологията, 
експерименталнатахимиотерапия, фито- и етно-фармакологията и лекарствените 
взаимодействия. 

Дипломиран Инженер Икономист Ръководител продажби, Мениджър Ключови  Клиенти и тренер 
продажби в “Electrolux”, Германия.
Опит в продажбите и обучения в Швейцария, в “AIM Enterprise Profiling”, консултант в Abegglen & 
Partners Management Consultants International (A&P), Цюрих. Повишил е продажбите от 10 до 100%  
в над десет български фирми. Обучил е над 12 000 търговски представители, Ръководители 
продажби и търговски екипи в стационарната търговия, включително и търговски екипи на 
фармацевтични компании и на над 30 аптеки, отделно и управителите на тези аптеки. 
Провел е над 1500 семинара. Владее Кибернетичната продажба.
 

https://www.t8live.com/jnjoctoberlive

