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Ðåñéå÷üìåíá

Παραμονές Χριστουγέννων και για εμάς τους εργαζόμενους στην Cana, οι γιορτές έχουν ήδη 
ξεκινήσει με το καλωσόρισμα των νέων προϊόντων μας.
Εορταστικό λοιπόν το έβδομο τεύχος του «1», με EXELIA και πολλές εκδηλώσεις εντός και εκτός 
εταιρείας, αλλά και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα θέματα. Όπως αναφέρει στο άρθρο του ο κ. 
Κανάρογλου, διανύουμε μία περίοδο με νέες αρχές, νέες προοπτικές, νέα προϊόντα.   
Την Πέμπτη 12/09/2013 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της νέας ολοκληρωμένης σειράς 
περιποίησης προσώπου EXELIA, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας για όλους τους εργα-
ζόμενους.  Την Τετάρτη 20/11/2013 έγινε η εκδήλωση λανσαρίσματος των EXELIA στο Ελαιών 
Loft, με καλεσμένους πελάτες, συνεργάτες και φίλους. Εικόνες και από τις δύο εκδηλώσεις 
καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ένα από τα προϊόντα και τη δράση τους, στις 
σελίδες που ακολουθούν.  
Νέων προϊόντων συνέχεια και καλωσορίζουμε τη σειρά Συστημάτων Μέτρησης Σακχάρου 
CareSens N και CareSens N POP.  Για ακόμη μία φορά η Cana προσφέρει στην Ελληνική αγο-
ρά ένα ποιοτικό και αξιόπιστο προϊόν, για το οποίο ενημερώνει την Ιατρική Κοινότητα μέσω του 
27ου ∆ιαβητολογικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος.  Πολύ ενδιαφέρον και το ιατρικό μας θέμα 
για το σακχαρώδη διαβήτη και τη σωστή διατροφή την περίοδο των γιορτών.  
∆ε σταματάμε όμως εδώ. Η Cana συνεχίζει τις δράσεις της σε επίπεδο εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, υποστηρίζοντας συλλόγους, σωματεία, νοσοκομεία, σχολεία, κοινωνικά παντοπωλεία 
κλπ.  Επίσης διοργανώνει δύο ακόμη εθελοντικές αιμοδοσίες μέσα στο 2013 και «τρέχει» στον 
αγώνα δρόμου Greece – Race for the Cure, ενάντια στον καρκίνο του μαστού.
Τελευταία αλλά πολύ σημαντικά, τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ικανοποίησης προ-
σωπικού. Και εφέτος οι εργαζόμενοι καταθέτουν τις απόψεις, τα σχόλια και τις προτάσεις τους 
για να γίνουμε όλοι καλύτεροι.  

Ευχόμαστε Καλή Χρονιά σε όλους, με υγεία, αγάπη, τύχη και όλους εμάς στην Cana, «1»!
Τμήμα HR  
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H åôáéñåßá Cana

ÍÝá áñ÷Þ, 
ÍÝåò ðñïïðôéêÝò
Κώστας Κανάρογλου 
Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύμβουλος

Φέτος κάναμε μια σημαντική αρχή:  
έπειτα από πολλά χρόνια η Cana πα-
ράγει πάλι δικά της προϊόντα. Μετά 
από μήνες σκληρής δουλειάς πολλών 
συναδέλφων σας, δημιουργήθηκαν τα 
EXELIA, η νέα μας σειρά καλλυντικών 
η οποία πωλείται ήδη στα φαρμακεία. 
Επειδή ξέρω πόση ενέργεια και φρο-
ντίδα διοχετεύτηκε στην δημιουργία 
και την προώθηση των νέων προϊό-
ντων μας, είμαι σίγουρος πως τα απο-
τελέσματα αυτής της προσπάθειας θα 
μας ανταμείψουν όλους.
Βλέποντας την εσωτερική μας έρευ-
να για το 2013 χαίρομαι πολύ που 
οι περισσότεροι από εσάς είδατε τα 
EXELIA ως «ευκαιρία για ανάπτυξη», 
«πρόκληση» και «νέα προοπτική». Κα-
τανοώ όμως και μοιράζομαι μαζί σας 
και τους προβληματισμούς για το μέλ-
λον. Η αβεβαιότητα και το ασταθές και 
δύσκολο για τις επιχειρήσεις του κλά-
δου μας περιβάλλον δεν μπορεί πα-
ρά να έχει επιπτώσεις και στην εται-
ρεία μας. Αποφασίσαμε να κάνουμε 
ό,τι μπορούμε για να μην αφήσουμε 
τις συγκυρίες να υπαγορεύσουν την 
πορεία της Cana και έτσι, στους δύ-
σκολους καιρούς που διανύουμε, κά-
ναμε σημαντικά βήματα για την ανά-
πτυξη της εταιρείας. 
Επενδύσαμε σε νέα προϊόντα και ταυ-
τόχρονα ξεκινήσαμε νέες συνεργασίες 
με εταιρείες όπως την i-Sens με τους 
μετρητές σακχάρου και την AlphaTec-
Spine με εμφυτεύματα σπονδυλικής 
στήλης και διευρύναμε τις συνερ-
γασίες με φαρμακευτικές εταιρείες 
όπως την Janssen με την προώθηση 

του DUROGESIC, προϊόν για την αντι-
μετώπιση του πόνου και την Merck-
Serono με το CONCOR, για την αντι-
μετώπιση της υπέρτασης.   Αξίζει επί-
σης να αναφέρουμε ότι μέσα στο 2013 
η Cana πιστοποιήθηκε με τρία διαφο-
ρετικά ISO.  Αφορούν στην παραγω-
γή και πώληση φαρμακευτικών προ-
ϊόντων, την παραγωγή καλλυντικών 
προϊόντων και την εμπορία ιατροτε-
χνολογικού εξοπλισμού. Με αυτά τα 
εφόδια ξεκινάμε για το 2014 περιμέ-
νοντας και την πιστοποίηση του ISO 
14001 για το περιβάλλον. 
Συνεπείς στις αξίες μας, συνεχίζουμε 
να εργαζόμαστε δυναμικά και αδιάκο-
πα για να διαμορφώσουμε το μέλλον 
της Cana. ∆εν θα σταματήσουμε εδώ, 
θα προχωράμε συνεχώς με αλλαγές 
και επενδύσεις έτσι ώστε να δημιουρ-
γούμε ευκαιρίες για ανάπτυξη.  Θέλω 
να σας ευχηθώ Καλές Γιορτές και το 
2014 να βρει όλους εμάς και τις οι-
κογένειές μας υγιείς, ξεκούραστους 
και δυνατούς.   
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Αρχέλων (για την προστασία 
 της θαλάσσιας χελώνας)

∆ρόμοι Ζωής (υποστήριξη 
 κοινωνικά αποκλεισμένων 
 παιδιών και οικογενειών) 

Κοινωνικό Ιατρείο Οργανισμού  
 Λιμένος Θεσσαλονίκης 

Νοσοκομεία, Ιδιώτες, 
 Νηπιαγωγεία, Παιδικοί Σταθμοί,  
 Αθλητικοί Όμιλοι, Σχολεία, 
 Κοινωνικά Παντοπωλεία 
 ∆ήμων κλπ.

�

�

�

�

Η Cana συνεχίζοντας την προσπάθεια για ενεργή συμμετοχή σε διάφορες μορφές 
δράσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, το 2013 υποστήριξε τους παρακάτω συλλό-
γους – σωματεία: 

ÅôáéñéêÞ 
ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç 
(ÅÊÅ) - 2013

ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Οι Φίλοι του Παιδιού 

 (φιλανθρωπικό σωματείο)
Η Κιβωτός του Κόσμου 

 (για τη μητέρα και το παιδί)
To Χαμόγελο του Παιδιού 
Σύλλογος Προστασίας 

 Αγέννητου Παιδιού
Οι Γιατροί του Κόσμου
PR.A.K.S.I.S 

 (προγράμματα ανάπτυξης, 
 κοινωνικής στήριξης και ιατρικής  
 συνεργασίας σε κάθε κοινωνικά   

�

�

�

�

�

�

�

 αποκλεισμένη ομάδα)
Ε∆ΟΚ (εθελοντική διασωστική   

 ομάδα κρίσεων)
Κέντρο Συμπαράστασης 

 Παιδιών & Οικογενειών
Σύλλογος Πολυτέκνων 

 Νομού Σερρών
Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση
Θεόφιλος 

 (για την πολύτεκνη οικογένεια)
Οι Λέοντες του Πειραιά 

 (για τους μεταμοσχευθέντες 
 και νεφροπαθείς αθλητές) 

�

�

�

�

�

�

H Cana στηρίζοντας την τράπεζα αίματος που έχει δημιουργήσει σε συνεργα-
σία με το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, πραγματοποίησε τη ∆ευτέρα 10 Ιουνίου 
την 5η εθελοντική μας αιμοδοσία και την Τρίτη 10 ∆εκεμβρίου την 6η εθελοντι-
κή μας αιμοδοσία στα γραφεία της εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2013 έχουμε προσφέρει αίμα από 
την τράπεζά μας σε 15 συνανθρώπους μας, εργαζόμενους αλλά και συγγενείς 
εργαζομένων της Cana.

Σας ευχαριστούμε όλους θερμά και αυτή τη φορά και περιμένουμε ακόμη πε-
ρισσότερους στο επόμενο κάλεσμά μας.

ÅèåëïíôéêÞ 
Áéìïäïóßá 2013 
Ç æùÞ åßíáé óôï ÷Ýñé ìáò...

ÔìÞìá HR
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ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç

Greece
Race for the Cure
Τρέχουμε πιο γρήγορα... από τη σκιά του!
Ζάππειο, 29/09/2013

Η συμμετοχή όλων ήταν σημαντική, δι-
ότι με τα έσοδα των αγώνων το «Άλμα 
Ζωής» διοργανώνει:

 προγράμματα γενετικής συμβουλευ-
τικής και γονιδιακού ελέγχου σε γυ-
ναίκες με καρκίνο του μαστού και α’ 
βαθμού συγγενείς τους
 προγράμματα ενημέρωσης γυναικών 
20-39 ετών προσφέροντας δωρεάν 
κλινική εξέταση μαστών και απαραί-
τητων διαγνωστικών εξετάσεων 
 προγράμματα ενημερωτικών ομιλι-
ών για τον καρκίνο του μαστού σε χώ-
ρους εργασίας
 ομαδικά ψυχοθεραπευτικά προγράμ-
ματα στα μέλη του Συλλόγου «Άλμα 
Ζωής»

F

F

F

F

Η εταιρεία μας μέσω του τμήματος Φρο-
ντίδας Υγείας, ευαισθητοποιημένη στον 
καρκίνο του μαστού, συμμετείχε στον 
Αγώνα ∆ρόμου «Race for the cure», κα-
λύπτοντας τη συμμετοχή των εργαζομέ-
νων της  είτε για 2 χιλιόμετρα περίπατο 
είτε για 5 χιλιόμετρα Αγώνα ∆ρόμου.  Η 
ομάδα μας αρίθμησε  108 άτομα, πήρε 
το όνομά της από τη νέα μας σειρά πε-
ριποίησης προσώπου EXELIA και είχε 
αρχηγό την κα Έλενα Ζέρβα.  
Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες, 
παρέλαβε το ειδικό μπλουζάκι και το 
καπέλο του αγώνα και φόρεσε το ροζ 
φιογκάκι του EXELIA, που συμβολίζει 
την καταπολέμηση του Καρκίνου του 
Μαστού. 

Κλείνοντας, θα θέλαμε για άλλη μία φο-
ρά να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη 
συγκινητική ανταπόκρισή σας στο κάλε-
σμα της εταιρείας για συμμετοχή στον 
Αγώνα ∆ρόμου και ευχόμαστε την επό-
μενη χρονιά η παρουσία μας να είναι 
ακόμη πιο έντονη και δυναμική.

Ο Αγώνας «Race for the cure» αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκό-
σμια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του 
καρκίνου του μαστού.
∆ιοργανώθηκε για πέμπτη συνεχή φορά στην Ελλάδα από τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού 
«Άλμα Ζωής», την Κυριακή 29-09-2013 στο Ζάππειο.

ÏéêïíïìéêÝò Åíéó÷ýóåéò

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
Οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των ερευνητικών / εκπαιδευτικών αναγκών 
της ακτινοθεραπευτικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών του Αρεταίειου Νο-
σοκομείου

Η Cana δεν σταματά να υποστηρίζει δραστηριότητες 
και ερευνητικά προγράμματα.  

newsletter_7.indd   4newsletter_7.indd   4 13/12/2013   8:32:30 πμ13/12/2013   8:32:30 πμ



5
Åñùôçìáôïëüãéï Éêáíïðïßçóçò Ðñïóùðéêïý

Ðåò ôï ìáò, óå áêïýìå... 
Το ετήσιο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης προσωπικού, είναι ένας από τους 
τρόπους μέσω του οποίου η ∆ιοίκηση προσπαθεί να συλλέξει απόψεις, 
προτάσεις αλλά και τον βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων, σχετικά με 
διάφορα θέματα που αφορούν την εργασία τους, είτε ανώνυμα είτε επώ-
νυμα.  

Ðñïößë ÅñùôçèÝíôùí

Άνδρας

Γυναίκα

58%

42%

ΦΥΛΟ

5%

49%

42%

4%

ΗΛΙΚΙΑ

80%

4%

16%

ΤΜΗΜΑ

18%

32%

40%

10%

ΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Έως 30

31 έως 40

41 έως 55

56 και άνω

Μarketing & Πωλήσεις

Εργοστάσιο & Χημείο

Άλλο

Έως 2 έτη

3 έως 9 έτη

10 έως 20 έτη

21 και άνω έτη

Εφέτος, η μελέτη ολοκληρώθηκε μέ-
σα στον Νοέμβριο και συμπληρώθηκε 
από 72 άτομα.  ∆υστυχώς, το ποσοστό 
συμμετοχής είναι μειωμένο σε σχέση 
με τα προηγούμενα έτη.  Ευχόμαστε 
του χρόνου, να συμμετάσχουν ακό-
μα περισσότερα άτομα, χωρίς δισταγ-
μούς.  Ας μην ξεχνάμε ότι το όφελος 
είναι αμοιβαίο, διότι έτσι μπορούν όλοι 
να εκφράσουν την ικανοποίηση ή τη δυ-
σαρέσκειά τους για θέματα που επηρ-
ρεάζουν όλους μας.  

ÌåñéêÜ óõìðåñÜóìáôá...
Εργασία: Η πλειοψηφία εξακολουθεί 
και εφέτος να θεωρεί πρόκληση τη δου-
λειά της, γνωρίζει την περιγραφή της 
θέσης εργασίας της, είναι ικανοποιημέ-
νη από την εταιρεία σαν χώρο εργασίας 
και μπορεί να συμμετέχει στις αποφά-
σεις της ομάδας εργασίας στην οποία 
ανήκει.  Από την άλλη μεριά, χρειάζε-
ται καλύτερος σχεδιασμός και αποτε-
λεσματικότητα στη δομή των τμημάτων, 
ίσως και με καλύτερες απολαβές στο 
μέλλον.

Προϊστάμενος:  Οι περισσότεροι θε-
ωρούν ότι ο προϊστάμενός τους είναι 
δίκαιος, δέχεται τις ιδέες και απόψεις 
τους, έχει τα απαιτούμενα προσόντα 
για τη θέση του, μπορεί με τη λογική να 
ελέγχει το θυμό του και να αντεπεξέλ-
θει τις δυσκολίες. Επίσης, η κριτική του 
είναι χρήσιμη και δεν γίνεται μπροστά 
σε άλλους.  Αντιθέτως, θα πρέπει να 
ενημερώνει περισσότερο για την εταιρι-
κή πολιτική, τα σχέδια και τις εξελίξεις, 
να γνωρίζει τις φιλοδοξίες των υφιστα-
μένων του και να τους βοηθάει να ισορ-
ροπούν εργασία και προσωπική ζωή. 

Η Εταιρεία:   ∆ίνει έμφαση στην ομαλή 
της πορεία και παράδοση, γνωρίζει την 
αποστολή και τους στόχους της,  παρέ-
χει κατάλληλες συνθήκες για την υγιει-
νή και την ασφάλεια των εργαζομένων 
της, επενδύει σε εξοπλισμό και εγκα-
ταστάσεις.  Η ∆ιοίκηση στέκεται επάξια 
στη δύσκολη οικονομική συγκυρία και οι 
εργαζόμενοι με τη σειρά τους είναι υπε-
ρήφανοι που εργάζονται στην CANA.  
Επίσης, η εταιρεία υλοποιεί προγράμ-

ματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 
μεγάλο βαθμό.  Από την άλλη μεριά η 
εταιρεία θα πρέπει να φροντίσει για να 
βελτιωθεί η ομαδική εργασία και συνερ-
γασία μεταξύ των τμημάτων για την εκ-
πλήρωση των στόχων της, να πληρο-
φορεί τους εργαζόμενους σχετικά με 
τον ανταγωνισμό και τις νέες κινήσεις 
– κατευθύνσεις και να εστιάσει σε ευκαι-
ρίες για τη δημιουργία ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος.  Τέλος, η εταιρεία έχει 
πλέον ξεκάθαρη στρατηγική για το μέλ-
λον, η οποία βοηθά τους εργαζόμενους 
να αντιμετωπίσουν την ανασφάλεια.

Κάποια από τα σχόλιά μας για τα 
EXELIA:
• Ανάπτυξη – Αναγέννηση 
• Νέα εποχή – Νέα πνοή 
• Νέο ξεκίνημα
• Πρόκληση – Εξωστρέφεια
• Το νέο πρόσωπο της Cana
• Ένα στοίχημα, που θα το 
 κερδίσουμε!!!
• Μέλλον, Εξέλιξη, Όραμα, 
 Σταθερότητα, Ελπίδα
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Åñùôçìáôïëüãéï Éêáíïðïßçóçò Ðñïóùðéêïý

Γνωρίζω την περιγραφή της 
θέσης εργασίας μου

Η εργασία μου αποτελεί 
πρόκληση για μένα

Έχω την εξουσιοδότηση να 
λαμβάνω αποφάσεις που 
βελτιώνουν την ποιότητα 

της εργασίας μου

Οι αποδοχές μου 
ανταποκρίνονται στην 

εργασία μου

Η δομή του τμήματος 
που ανήκω είναι καλά 

σχεδιασμένη και 
αποτελεσματική

Οι πολιτικές και οι 
πρακτικές στο τμήμα που 

ανήκω μου επιτρέπουν 
να αντιμετωπίζω 

τις προκλήσεις 
αποτελεσματικά

Μπορώ να συμμετέχω στις 
αποφάσεις της ομάδας 

εργασίας στην οποία 
ανήκω

Υπάρχει καλό εργασιακό 
κλίμα στην εταιρεία

Είμαι ικανοποιημένος/η 
από την εταιρεία σαν 

χώρο εργασίας

Eñãáóßá ÐñïúóôÜìåíïò

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Ουδέτερη άποψη ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ απόλυτα

Ο προϊστάμενός μου 
είναι δίκαιος

∆έχεται τις ιδέες και τις 
απόψεις μου

Παρέχει τις απαραίτητες 
πληροφορίες για να 

εκτελέσω τα καθήκοντα 
μου αποτελεσματικά

Ενθαρρύνει τους ανθρώπους 
της ομάδας να επιλύουν 

δημιουργικά τα όποια 
προβλήματα

Επικοινωνεί τους στόχους 
του τμήματος

Ενημερώνει για την εταιρική 
πολιτική, τα σχέδια και τις 

εξελίξεις

Προγραμματίζει τις εργασίες 
της ομάδας αποτελεσματικά

Η κριτική του είναι πάντα 
χρήσιμη και δεν γίνεται 

μπροστά σε άλλους

Μπορεί με τη λογική να 
ελέγχει το θυμό του και να 

αντεπεξέλθει τις δυσκολίες

Είναι καλός παρατηρητής των 
συναισθημάτων των άλλων

Γνωρίζει τις φιλοδοξίες των 
υφισταμένων του

Μου δίνει τη δυνατότητα να 
ισορροπήσω εργασία και 

προσωπική ζωή

Ο προϊστάμενός μου έχει τα 
απαιτούμενα προσόντα για 

τη θέση
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Åñùôçìáôïëüãéï Éêáíïðïßçóçò Ðñïóùðéêïý

Υπάρχει ξεκάθαρη στρατηγική για το μέλλον η οποία 
θα βοηθά τους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν την 
ανασφάλεια

ÃåíéêÜ

ΝΑΙ ΟΧΙΣυμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Ουδέτερη άποψη

∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ απόλυτα

Åôáéñåßá

Eίμαι υπερήφανος/η 
που εργάζομαι 

σε αυτή την εταιρεία

Γνωρίζω την αποστολή και τους 
στόχους της

∆ίνει έμφαση στην ομαλή 
της πορεία και παράδοση

Υπολογίζει τους εργαζομένους 
της και εκτιμά την συμβολή τους

Είναι ειλικρινής απέναντι στους 
εργαζόμενους

Yπάρχει σωστός προγραμματισμός και 
έλεγχος, ο οποίος όμως επιτρέπει την 

αυτονομία των εργαζομένων

Η διοίκηση είναι αποτελεσματική στο 
συντονισμό, την οργάνωση, 

τη διαχείρηση 

Υπάρχει καλή ομαδική εργασία και 
συνεργασία μεταξύ των τμημάτων 

για την εκπλήρωση των στόχων

Παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες για την 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

Επενδύει σε εξοπλισμό 
& εγκαταστάσεις

Παρέχει ευκαιρίες για μάθηση 
και ανάπτυξη

Υλοποιεί προγράμματα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης σε μεγάλο βαθμό

Η μέθοδος υποδοχής και εκπαίδευσης 
των νέων εργαζομένων είναι επαρκής

Κατανοεί τις ανάγκες των πελατών

Υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με τον 
ανταγωνισμό

Εστιάζει σε ευκαιρίες για τη δημιουργία 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Οι αξίες της εταιρείας, που αποτελούν την 
κινητήρια δύναμη της λειτουργίας της, είναι 

γνωστές στους πελάτες, προμηθευτές και σε 
άλλα ενδιαφερόμενα μέλη

Στέκεται επάξια στη σημερινή δύσκολη 
οικονομική συγκυρία

H εταιρεία πληροφορεί για τις νέες της 
κινήσεις-κατευθύνσεις

Κάποια από τα σχόλιά μας για τα EXELIA:
• Ευκαιρία ανάπτυξης στην Ελληνική & ∆ιεθνή  
 αγορά
• Επιχειρηματική προοπτική
• Επένδυση, Πρόοδος
• Αυτονομία, Ανεξαρτητοποίηση
• Απάντηση στην κρίση του φαρμάκου
• Οικονομική ανάπτυξη
• Καινοτομία
• Σημείο αναφοράς
• Πίστη για επιτυχία
• Το μεγάλο στοίχημα

Συνοψίζοντας τα σχόλια των εργαζόμενων:
Αρκετοί από εμάς επηρρεαζόμαστε από το αστα-
θές επαγγελματικό περιβάλλον, ανησυχούμε για 
το μέλλον της εταιρείας και νιώθουμε ανασφά-
λεια και αβεβαιότητα λόγω της οικονομικής κρί-
σης και των συνεχών αλλαγών στον τομέα της 
υγείας.  Επίσης, η έλλειψη ρευστότητας και η 
καθυστέρηση αναπτυξιακών θεμάτων, μάς δη-
μιουργεί ανησυχίες.  
Από την άλλη μεριά η εταιρεία δεν μένει στάσι-
μη, αντιμετωπίζει την κρίση «στα ίσια», έχει αξι-
όλογο ανθρώπινο δυναμικό που τη στηρίζει και 
προσπαθεί να εκσυγχρονιστεί σε διαδικασίες και 
τρόπους δουλειάς.  Στόχος της η καινοτομία, η 
εξωστρέφεια, η ομαδικότητα και η καλή συνερ-
γασία μεταξύ των τμημάτων.
Όπως ανέφερε κάποιος από εμάς: «Όλες οι τε-
λευταίες κινήσεις της Cana, δείχνουν τη μεγά-
λη προσπάθεια να αντεπεξέλθουμε στην κρί-
ση.  Όταν σχεδιάζει κανείς σωστά και υλοποιεί 
τις αποφάσεις του, είναι θέμα χρόνου να έχει το 
επιθυμητό αποτέλεσμα». 

Κλείνοντας, σας ευχαριστούμε όλους θερμά για 
τη φετινή συμμετοχή σας στο ερωτηματολόγιο 
της Cana και σας προτρέπουμε να παραμείνε-
τε ενεργοί με προτάσεις, απόψεις, σχόλια και 
πάνω από όλα με πράξεις, με σκοπό τη συνεχή 
βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας προς 
όφελος όλων μας.   
  

2013

2012
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ÍÝá óåéñÜ EXELIA
Βύρων Καραγιαννόπουλος 
Product Manager / Τομέας Φροντίδας Υγείας

Συνδυάζοντας τη γνώση της Επιστήμης 
με τη σοφία της Φύσης, η Cana δημι-
ούργησε τη σειρά περιποίησης και φρο-
ντίδας προσώπου EXELIA.
Τα προїόντα της σειράς είναι δερμα-
τολογικά ελεγμένα καλλυντικά που 
έχουν ως βάση το ελαιόλαδο βιολογι-
κής καλλιέργειας και έχουν εμπλουτι-
στεί με θρεπτικά συστατικά, απαραίτητα 
για την κάλυψη των αναγκών της επι-
δερμίδας.
Τα EXELIA αναπτύσσονται και παράγο-
νται με βάση τους κανονισμούς που δι-
έπουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για 
τα καλλυντικά και υπόκεινται σε αυστη-
ρούς εργαστηριακούς ελέγχους που 
πιστοποιούν την ασφάλεια και την απο-
τελεσματικότητά τους.
Τα προϊόντα της σειράς δεν περιέ-
χουν parabens και αλλεργιογόνα.

EXELIA, με ελαιόλαδο βιολο-
γικής καλλιέργειας.

H σειρά EXELIA αξιοποιεί το ελαιόλαδο 
μέσα σε επιστημονική σύνθεση που δια-
σφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα.
Στα εργαστήρια Cana διατηρούμε όλα 
τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά του 
ελαιολάδου βιολογικής καλλιέργειας, 
δημιουργώντας μια φόρμουλα που τα 
κάνει ακόμη πιο αποτελεσματικά για τη 
φροντίδα του προσώπου. Έτσι, απαντά-
με στις ανάγκες περιποίησης του δέρ-
ματος αντιμετωπίζοντας τα φυσικά συ-
στατικά με τον πιο εξελιγμένο τρόπο.
Το ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας 
είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες, γι’ αυτό 
και έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. 
Προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες 
που προκαλούνται από την ηλιακή ακτι-
νοβολία και τη ρύπανση της ατμόσφαι-
ρας, καθυστερώντας σημαντικά τη δια-
δικασία της γήρανσης του δέρματος.
Η σειρά EXELIA δεν προσφέρει μόνο 
ένα όμορφο πρόσωπο.  Προσφέρει κά-
τι ακόμη πιο σημαντικό, ένα κοινωνικό 

πρόσωπο. Με υπευθυνότητα και συνέ-
πεια, γίνεται σύμμαχος στην προσπά-
θεια για σωστή ενημέρωση, πρόληψη 
και έγκαιρη διάγνωση τριών παθήσε-
ων που απειλούν σήμερα την υγεία των 
γυναικών: τον καρκίνο του μαστού, τον 
σακχαρώδη διαβήτη και τις διατροφι-
κές διαταραχές. Ευαισθητοποιεί τις γυ-
ναίκες αξιοποιώντας όλα τα μέσα που 
διαθέτει, ενώ παράλληλα, ενισχύει με 
ένα ευρώ για κάθε προϊόν που πωλεί-
ται, τους αρμόδιους Μη Κυβερνητικούς 
Οργανισμούς.

Ας γνωρίσουμε παρακάτω ένα προς 
ένα τα προϊόντα της σειράς EXELIA:

   ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

24h Hydrating Day Cream 
SPF 15 UVA 
for all skin types 50ml
Μία προηγμένη κρέμα προσώπου, που 
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    ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΤΟΝΩΣΗ

Cleansing Milk
for all skin types 200ml
Νιώστε το δέρμα σας πιο λαμπερό 
και καθαρό από ποτέ.

Tonic Lotion
for all skin types 200ml
Τονώστε το δέρμα σας και αισθανθείτε 
τη διαφορά. Απομακρύνετε το μακιγιάζ 
με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, αφή-
νοντας τη φυσική λάμψη της επιδερμί-
δας σας να αναδυθεί στην επιφάνεια.

Eye Make Up Remover Oil 
for all skin types 100ml
∆ώστε στο δέρμα σας την περιποίηση 
που του αξίζει, αφαιρώντας σχολαστικά 
το μακιγιάζ. Αφήστε τη φυσική του λάμ-
ψη να βγει στην επιφάνεια. 

προσφέρει όλο το 24ωρο τέλεια ενυδά-
τωση, αντηλιακή προστασία και υπέρο-
χη υφή.

Anti-Wrinkle & Firming Day Cream 
SPF 15 UVA
for Normal and Dry skin 50ml
Mια πρωτοποριακή σύνθεση που σβήνει 
τα σημάδια του χρόνου, παρέχει αντη-
λιακή προστασία και τρέφει το δέρμα 
σε βάθος χαρίζoντας ζωντάνια και ελα-
στικότητα.

Anti-Wrinkle & Firming Day Cream 
SPF 15 UVA
for Oily skin 50ml
Η αντιρυτιδική προστασία, πιο δυνατή 
και ευεργετική από ποτέ. 
Σε συνδυασμό με αποτελεσματική αντη-
λιακή προστασία, μια καινοτόμα σύνθε-
ση που αντιμετωπίζει τη λιπαρότητα και 
χαρίζει πολλαπλά οφέλη.

Anti-Wrinkle Night Cream
for Normal & Dry skin 50ml
Προηγμένη αντιρυτιδική προστασία, χά-
ρη σε μια εξελιγμένη σύνθεση που προ-
σφέρει στο ώριμο δέρμα σύσφιγξη και 
ενυδάτωση.

Anti-Wrinkle Night Cream
for Oily skin 50ml
Η αντιρυτιδική κρέμα νυκτός EXELIA για 
λιπαρά δέρματα, περιέχει  όλα τα πο-
λύτιμα συστατικά που αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά τη γήρανση. 

    ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤΙΩΝ

Anti-Wrinkle & Firming Eye Cream
for all skin types 30ml
Μην αφήνετε το χρόνο να πάρει τη λάμ-
ψη των ματιών σας. Καταπολεμήστε τις 
ρυτίδες με μια πλήρη σύνθεση από πο-
λύτιμα συστατικά.

Anti-Dark Circles Eye Cream 
for all skin types 30ml
Μην αφήνετε τίποτα να σκιάσει το βλέμ-
μα σας. Καταπολεμήστε τους μαύρους 
κύκλους και φροντίστε την ευαίσθητη 
περιοχή γύρω από τα μάτια δίνοντας 
στο δέρμα σας πολλαπλά οφέλη.

Ôá ðñïúüíôá ìáò

    ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Anti-Wrinkle & Firming Serum
for all skin types 50ml
Εντατική περιποίηση, αποτελεσματική 
καταπολέμηση των ρυτίδων και τέλεια 
σύσφιγξη. 

Cleansing & Hydrating Face Mask 
for all skin types 125ml
Μια τελετουργία εντατικής φροντίδας 
που προσφέρει βαθύ καθαρισμό, ενυ-
δατώνει και περιποιείται το δέρμα σε 
βάθος. 

Radiance & Revitalizing Face Mask 
for all skin types 125ml
Μια απολαυστική ιεροτελεστία βαθιάς 
φροντίδας, για βαθύ καθαρισμό, παρα-
τεταμένη ενυδάτωση, λαμπερό δέρμα. 
Νιώστε τα πλεονεκτήματα της μοναδι-
κής της σύνθεσης.
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ÄõíáìéêÞ êáé áîéüðéóôç 
ðáñïõóßá êáé óôïí ôïìÝá 
ôïõ óáê÷áñþäç 
äéáâÞôç!
Αριστέα Τόμπρου  
Account Manager-Marketing

Θεμιστοκλής Μαραγκουδάκης 
Account Manager-Sales  

Φαρμακευτικά Προϊόντα / Τομέας Pharma

Άλλη μία μεγάλη κατηγορία ασθενών 
που θα βοηθηθεί με την καινούργια 
συνεργασία που ξεκίνησε η Cana A.E., 
είναι και αυτή των διαβητικών.
Όπως είναι γνωστό, ο σακχαρώδης δι-
αβήτης έχει πάρει διαστάσεις «πανδημί-
ας» την τελευταία δεκαπενταετία, καθώς 
ο αριθμός των ατόμων με διαβήτη σε 
ολόκληρο τον κόσμο, έχει πλέον σχε-
δόν διπλασιαστεί!
Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι τα άτο-
μα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και 
2 ανέρχονται σήμερα σε 1.200.000 δη-
λαδή ποσοστό περίπου 12% του γενικού 
πληθυσμού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η μεταβολική 
αυτή διαταραχή - και ιδιαίτερα ο διαβή-
της τύπου 2 - έχει υψηλότερη συχνότη-
τα εμφάνισης στο δυτικό κόσμο. Το γε-
γονός αυτό αποτελεί μια σαφή ένδειξη 
για τη συσχέτιση της ασθένειας με το 
σύγχρονο τρόπο ζωής, τις κακές δια-
τροφικές συνήθειες, το κάπνισμα, την 

Τα Φαρμακευτικά Εργαστήρια Cana Α.Ε. εδώ και 
πολλά χρόνια αποτελούν έναν σταθερό και αξιόπι-
στο σύμμαχο σε διάφορες κατηγορίες ασθενών, στις 
οποίες προσφέρουν λύσεις με τα προϊόντα τους.

παχυσαρκία και την έλλειψη σωματικής 
άσκησης.
Ένα από τα βασικά εργαλεία του αποτε-
λεσματικού ελέγχου της νόσου είναι και 
η σωστή και καθημερινή αυτομέτρηση 
του σακχάρου αίματος, μέσω της χρή-
σης μετρητών σακχάρου.
Γι΄αυτό το λόγο η εταιρεία μας προσθέ-
τει άλλη μια αξιόλογη συνεργασία στο 
χαρτοφυλάκιο της, αυτή με την εταιρεία 
i-Sens.
Η εταιρεία i-Sens εξειδικεύεται στην τε-
χνολογία των βιοαισθητήρων και ανα-
πτύσσει, παράγει και διανέμει προϊόντα 
στην παγκόσμια αγορά με στόχο τη βελ-
τίωση της ανθρώπινης υγείας.

Ένα από αυτά τα προϊόντα είναι και η 
σειρά των Συστημάτων Μέτρησης Σακ-
χάρου CareSens N και CareSens N 
POP.
Τα δύο αυτά συστήματα αποτελούνται 
από τον αντίστοιχο μετρητή, ταινίες μέ-

τρησης σακχάρου, σκαρφιστήρες, συ-
σκευή τρυπήματος, διάλυμα ελέγχου. 
Η αποδεδειγμένη ακρίβεια μέτρη-
σης χωρίς κωδικοποίηση «CodeSens 
Technology»™, η ταχύτητα με διάρκεια 
μέτρησης μόνο 5’’, η ευκολία και οι έξυ-
πνες προγευματικές και μεταγευματι-
κές επισημάνσεις, είναι μερικά από τα 
βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων 
CareSens N και CareSens N POP.
Τα προϊόντα CareSens N και CareSens 
N POP κυκλοφορούν σε 70 χώρες πα-
γκοσμίως, είναι εγκεκριμένα από το Ευ-
ρωπαϊκό συμβούλιο, τον FDA και πλη-
ρούν τα απαιτούμενα ISO.
Για ακόμη μια φορά η Cana Α.Ε. με το 
υψηλό αίσθημα ευθύνης που τη χαρα-
κτηρίζει, προσφέρει στην Ελληνική αγο-
ρά άλλο ένα ποιοτικό και αξιόπιστο προ-
ϊόν, που ισχυροποιεί τη θέση της μεταξύ 
των φαρμακευτικών εταιρειών όπου ο 
Έλληνας ιατρός και ασθενής μπορούν 
να εμπιστευθούν.
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×ñéóôïýãåííá 
êáé óáê÷áñþäçò 
äéáâÞôçò
Έστα Τσιγκάνου
Ιατρός / Υπεύθυνη Ιατρικού Τμήματος

Θα αποφύγουμε συνειδητά αυτό τον καιρό τη ζυγαριά και οι συνέπειες της 
εορταστικής υπερφαγίας θα μας απασχολήσουν τον επόμενο μήνα! Όμως για 
τους συγγενείς και φίλους γύρω μας (παιδιά, μεσήλικες, ηλικιωμένοι) με σακ-
χαρώδη διαβήτη και συχνά συνοδά προβλήματα (υπέρταση, καρδιοπάθεια, 
ψηλά λιπίδια), οι γιορτές μπορεί να είναι μια δύσκολη περίοδος και η διατρο-
φή τους θα χρειασθεί οργάνωση και προσοχή.

Είναι σημαντικό ο διαβητικός ασθενής να νοιώσει μέρος της παρέας, να δο-
κιμάσει εορταστικά εδέσματα, αλλά να μη χαλάσει τη ρύθμιση του σακχάρου 
του.  

Σας παραθέτω λοιπόν μικρές συμβουλές που μπορεί να τον βοηθήσουν:
 Προτίμηση στα πουλερικά (π.χ. γαλοπούλα) αντί για χοιρινό και άλλα 
 λιπαρά κρέατα, αλλαντικά κλπ.
 Σαλάτα και λαχανικά πάντα σε ποικιλία στο τραπέζι
 Μικρή ποσότητα από πατάτα, ρύζι, ζυμαρικό
 Όχι τσιμπολόγημα ενδιάμεσα των γευμάτων
 1-3 μικρά γλυκά με μέτρο συνολικά στις γιορτές
 Όχι στην κατάχρηση αλκοόλ 
 Προσοχή στο αλάτι

Κίνηση, φυσική δραστηριότητα αυξημένη, ώστε οι τυχόν αμαρτίες να έχουν 
μικρότερο αντίκτυπο στις τιμές σακχάρου και λιπιδίων αίματος!
Και φυσικά ο συχνός αυτοπροσδιορισμός του σακχάρου αίματος πριν και 2 
ώρες μετά τα γεύματα, ιδιαίτερα στη χριστουγεννιάτικη περίοδο της άστατης 
διατροφής, είναι απαραίτητος, ώστε να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε 
την υπεργλυκαιμία και τις επιπλοκές της.          
Οι νέοι μετρητές σακχάρου της i-Sens με την πιστοποιημένη τεχνολογία, που 
αντιπροσωπεύει η CANA, μας επιτρέπουν γρήγορα, εύκολα και με ακρίβεια 
να παρακολουθούμε τον διαβήτη των συγγενών μας ή και τον δικό μας, ώστε 
να περάσουμε όλοι καλά και να μη χάσουμε καμμία από τις χαρές και τις απο-
λαύσεις των γιορτών! 

D

D

D

D

D

D

D

Ç ãéáôñüò óõìâïõëåýåé

Οι γιορτές πλησιάζουν, οι επαγγελματικοί ρυθμοί για 
λίγο χαλαρώνουν και στο προσκήνιο έρχεται η οικο-
γενειακή μας ζωή.  Οι περισσότεροι από εμάς θα πε-
ράσουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά οικο-
γενειακά ή με φίλους. Τα εορταστικά γλυκά έχουν την 
τιμητική τους: κουραμπιέδες, δίπλες, μελομακάρονα, 
βασιλόπιτα... 
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Παρακάτω, ένα υπόδειγμα γιορτινού 
μενού χαμηλό σε λίπη και ευαπορρό-
φητους υδατάνθρακες, με διάφορες 
επιλογές, κατάλληλο για όλους, δια-
βητικούς και μη!
Και μη ξεχνάμε εκτός από την ποιότη-
τα μετράει και η ποσότητα αυτού που 
τρώμε!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ

Πρώτο πιάτο
Σαλάτα πράσινη με σάλτσα βινεγκρέτ 
και καρύδια, ρόδι
Μανιτάρια ψητά πλευρώτους
Κόκκινες πιπεριές Φλωρίνης
Ρεβιθοκεφτέδες τηγανισμένοι σε ελαι-
όλαδο
Ψωμί ολικής αλέσεως
Ελιές π.χ. καλαματιανές 
(όχι πολύ αλμυρές)

Κύριο πιάτο
Γαλοπούλα ψητή στήθος
Άγριο ρύζι βρασμένο σε ζωμό
ή Πουρές με καρότο
Τυριά με χαμηλά λιπαρά
Επιδόρπιο λάιτ (με γλυκαντικά)
Κρέμα Καραμελέ ή Κουραμπιέδες ή
Μιλφέιγ και Φρούτα
Μαζί με το φαγητό πίνουμε κρασί 1-2 
ποτήρια, κατά προτίμηση κόκκινο.
Καλή μας όρεξη!
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Åêäçëþóåéò - ÓõíÝäñéá
EXELIA - ÅôáéñéêÞ Ðáñïõóßáóç

Την Πέμπτη 12/09/2013 πραγματοποιήθηκε η εταιρική παρουσίαση της νέας ολοκληρωμένης σειράς περιποίησης προσώπου 
EXELIA, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας.

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα,  όλοι εμείς οι εργαζόμενοι της Cana, ταξιδέψαμε στο παρελθόν όταν η κρέμα ΡΟ∆ΑΛΙΝΗ ΧΙΩΝ της 
αρωματοποιίας Cana «έπειθε περί της θαυματουργού ιδιότητός της», μέχρι το σήμερα όπου η σειρά περιποίησης προσώπου 
EXELIA με ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας, αποτελεί την τέλεια σύνθεση φύσης και επιστήμης.

Μερικά στιγμιότυπα από τη γιορτή μας...
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 27ο ∆ιαβητολογικό Συνέδριο Βορείου Ελλάδος που 
διεξήχθει στη Θεσσαλονίκη 14-16 Νοεμβρίου 2013, υπό την αιγίδα της ∆ιαβητο-
λογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.
Το συνέδριο χαρακτηρίστηκε από μεγάλη συμμετοχή Παθολόγων, ∆ιαβητολόγων, 
Ενδοκρινολόγων, Γενικών Ιατρών.
Η θεματολογία αφορούσε την φαρμακευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη ∆ιαβήτη 
και τις καινούργιες θεραπείες που θα κυκλοφορήσουν και στην Ελληνική αγορά.  
Επίσης, τον σωστό και αποτελεσματικό αυτοέλεγχο του σακχάρου καθώς και την 
καλύτερη διαχείρηση και αντιμετώπιση του ασθενούς από πλευράς του γιατρού.
Το συνέδριο διεξήχθει παράλληλα με τις εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση 
της έγκαιρης διάγνωσης του Σακχαρώδη ∆ιαβήτη, που οργανώνει  η Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη ∆ιαβήτη «Π.ΟΣ.
Σ.Α.Σ.∆ΙΑ», κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου που είναι και η Παγκόσμια Ημέρα κα-
τά του ∆ιαβήτη.
Το εν λόγω συνέδριο και η Παγκόσμια Ημέρα κατά του ∆ιαβήτη σηματοδότησαν 
και το λανσάρισμα των μετρητών σακχάρου CareSens N στην Ελληνική αγο-
ρά.  Η εταιρεία μας συμμετείχε στο συνέδριο με όλη τη γκάμα των προϊόντων 
CareSens N.
Oι γιατροί ενημερώθηκαν για τη νέα άφιξη των μετρητών σακχάρου της Cana και 
είχαν τη δυνατότητα να τους δούν και να τους λειτουργήσουν στο περίπτερό μας. 
Τα σχόλια ήταν ιδιαιτέρως θετικά. Ο συνδυασμός της σοβαρότητας και αξιοπιστίας 
της Cana στην φαρμακευτική αγορά και της εξειδίκευσης και υψηλής ποιότητας 
παραγωγής της i-Sens εκτιμήθηκαν ιδιαιτέρως από την Ιατρική κοινότητα, η οποία 
δήλωσε τη διάθεσή της να εντάξει τους μετρητές σακχάρου CareSens N στον κα-
θημερινό αυτοέλεγχο σακχάρου των διαβητικών ασθενών της.
Παρόντες από την εταιρεία μας οι συνάδελφοι Θεσσαλονικείς της ομάδας Φαρ-
μακευτικών προϊόντων:  Άγγου Ευαγγελία, Γερομόσχος ∆ημήτρης, Ίτσιος Τάσος, 
Καραμίχος Αιμίλιος καθώς και οι Μαραγκουδάκης Θεμιστοκλής και Τόμπρου Αρι-
στέα.

Åêäçëþóåéò - ÓõíÝäñéá

27o ÄÉÁÂÇÔÏËÏÃÉÊÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÂÏÑÅÉÏÕ ÅËËÁÄÏÓ
Èåóóáëïíßêç 14-16/11/2013

Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πόνου (World 
Instistute of  Pain-Wip) τίμησε την Ελλάδα 
και ειδικά την Ελληνική Εταιρεία Θερα-
πείας Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας 
με την ανάθεση του ∆ιεθνούς Συμποσίου 
ALGOS 2013, Ιnternational Symposium 
of Wip που πραγματοποιήθηκε στις 26-
29 Σεπτεμβρίου 2013 στη γενέτειρα του 
Ιπποκράτη, την Κω. 
Το πρόγραμμα του συμποσίου το οποίο 
είχε καταρτιστεί από ξένους και Έλληνες 
ιατρούς ∆ιεθνούς κύρους, περιελάμβα-
νε μια σειρά από Στρογγυλά Τραπέζια, 
∆ιαλέξεις, Αναρτημένες Ανακοινώσεις, 
∆ορυφορικά Συμπόσια και Κλινικά Φρο-
ντιστήρια σχετικά με την αντιμετώπιση 
του πόνου, πεδία πρωτοποριακά και και-
νούργια τόσο στο χώρο των αναισθησι-
ολόγων και ογκολόγων όσο και ιατρών 
συναφών ειδικοτήτων.
Ομιλητές παγκοσμίως αναγνωρισμένοι 
εξασφάλισαν το υψηλό επίπεδο του συ-
μποσίου, το οποίο παρακολούθησαν με-
γάλος αριθμός Ελλήνων και ξένων επι-
στημόνων.
Παρούσα στο συμπόσιο ήταν και η Εται-
ρεία μας, με περίπτερο και αντιπροσώ-
πους από την ομάδα των φαρμακευτι-
κών προϊόντων, τον κ. Μαραγκουδάκη 
Θεμιστοκλή και τον κ. Χιονίδη Ίωνα.

ALGOS 2013 
Êùò 26-29/09/2013
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ÅêäÞëùóç ëáíóáñßóìáôïò ôçò íÝáò óåéñÜò 
ðåñéðïßçóçò ðñïóþðïõ EXELIA
«×áñßæïõìå ÷áìüãåëá, ÷áñßæïõìå åíçìÝñùóç»
ÅêäÞëùóç 20/11/2013

Τα φαρμακευτικά εργαστήρια Cana παρουσίασαν τη νέα ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης προσώπου EXELIA με ελαιόλαδο 
βιολογικής καλλιέργειας και επιστημονικά προηγμένα συστατικά, σε μια θεματική εκδήλωση στο Ελαιών Loft στο Βοτανικό.

Παντού κυριάρχησε το στοιχείο της ελιάς και της επιστήμης. Πελάτες, συνεργάτες και φίλοι περιηγήθηκαν ανάμεσα σε 
displays, ανακάλυψαν τα συστατικά της EXELIA, τη δοκίμασαν και κατανόησαν γιατί αποτελεί την τέλεια σύνθεση φύσης και 
επιστήμης. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι πρέσβειρες της EXELIA Βασιλική Βουγιούκα, ολυμπιονίκης στην ξιφασκία και Ναταλία Κοκο-
σαλάκη, αρχιτέκτων. Η παρουσίαση έγινε με την υπέροχη φωνή της Αφροδίτης Σημίτη που μαζί με την Άννα Αναστασίου του 
Join Radio κάλυψαν μουσικά την εκδήλωση. 

Η σειρά EXELIA δεν προσφέρει μόνο ένα όμορφο αλλά και ένα κοινωνικό πρόσωπο. Έτσι, οι καλεσμένοι φωτογραφίζονταν 
σε ειδικό photo booth, προβάλλοντας στα social media το μήνυμα: «Χαρίζουμε χαμόγελα, χαρίζουμε ενημέρωση». Για κάθε 
χαμόγελο, η EXELIA δεσμεύθηκε να ενημερώσει μια γυναίκα για την πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη, του καρκίνου του 
μαστού και των διατροφικών διαταραχών. Τα χαμόγελα της βραδιάς ξεπέρασαν τα 1000 και έτσι πάνω από χίλιες γυναίκες θα 
έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τις ασθένειες που απειλούν την υγεία των σύγχρονων γυναικών.  
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Ονοματεπώνυμο / Θέση
Τσαρουχά Παναγιώτα

Εργάτρια 

Γαλανόπουλος Χρήστος

Εργάτης Τμήματος Παραγωγής

Ερώτηση
Απάντηση

Απάντηση

Αυτοκίνητο ή ποδήλατο;
Αυτοκίνητο βεβαίως!

Ποδήλατο 

Αγαπημένος προορισμός
Αν έχεις ωραία παρέα, 

παντού είναι ωραία

Λουτράκι 

Σπορ ή Χόμπι που ασχολούμαι Ρακέτες και κολύμπι
Ποδόσφαιρο, εσχάτως και Μαραθώνιος

Φαγητό ή γλυκό που ξέρω να 

φτιάχνω…

Όλα τα φαγητά, φτιάχνω όμως 

κυρίως αυτά που μου αρέσουν.  

Από γλυκά, μόνο να τα τρώω!

Καρμπονάρα φούρνου

Το τραγούδι που σιγοτραγουδώ είναι
«Θέλω να σε ξαναδώ»  

Νότης Σφακιανάκης

«Ό,τι θες από μένα...» Notis

Βιβλίο ή ταινία που θα πρότεινα
50 Αποχρώσεις του Γκρι 

του E.L. JAMES

Frantic

Η ρήση, που σας χαρακτηρίζει «Για ένα καλύτερο αύριο»
«Το δις εξαμαρτείν...»

Μου αρέσει…
Οι άνθρωποι με χαμόγελο

Η πατρίδα μου

∆εν μου αρέσει…
Η  γκρίνια

Η υποκρισία

Θα ευχόμουν....

Τα καλύτερα για όλους με πολλά χαμόγελα, 

να σβήσει η μιζέρια και υγεία για όλους. 
Ένα θαύμα για τον τόπο μας

Σύντομο ιστορικό στην Cana Στην Cana εργάζομαι από το 2003 ως 

εργάτρια μέχρι και τώρα και θέλω να 

ελπίζω και για πολλά χρόνια ακόμα...

Βρίσκομαι στην Cana από τον Φεβρουάριο 

του 2007, όπου και εργάζομαι στο τμήμα 

της παραγωγής του εργοστασίου.

ÃåííÞóåéò

Q&As
Ρωτάμε & Απαντάμε, για να 

γνωριστούμε μεταξύ μας...

Ένα αγοράκι της κας Ραπτοπούλου Κατερίνας  
 (Ιατρικός Επισκέπτης / Τομέας Pharma)
�

ÃÜìïé 2013
Μπιτήρνας Αχιλλέας (Ιατρικός Επισκέπτης / Τομέας Φροντίδας Υγείας) – Κατερίνα Μπανιά�
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Στείλτε μας 
τις απόψεις 
και τις προτάσεις 
σας για το «1»

hr@cana.gr 

Τεύχος 7ο, ∆εκέμβριος 2013
Περιοδική έκδοση
Εκδότης: Cana Α.Ε. Φαρμακευτικά Εργαστήρια 
Λ. Ηρακλείου 446, Ηράκλειο Αττικής, 14122
Σχεδιασμός και επιμέλεια: Τμήμα HR, hr@cana.gr
Υπεύθυνη ύλης: Μαργαρίτα Γογωνά 
Σχεδιασμός και οργάνωση έκδοσης: ΜΟΛΥΒΙ, www.molivi.gr 
Φωτογραφίες: Shutterstock
∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ
Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση χωρίς την άδεια της CANA Α.Ε.

*

Με κάθε αγορά προϊόντος BION 3 ή BION 3 50+ 
δώρο το προϊόν MULTIBIONTA BOOST 

Με κάθε αγορά προϊόντος Fissan Bagnetto 500ml 
δώρο το προϊόν Fissan πούδρα 100gr

Προσφορές 

Τμήματος 

Φροντίδας 

Υγείας

newsletter_7.indd   Sec1:16newsletter_7.indd   Sec1:16 13/12/2013   8:33:20 πμ13/12/2013   8:33:20 πμ


