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Boehringer Ingelheim Ελλάς AE

Η Φαρμακευτική εταιρεία Boehringer 
Ingelheim έχει ιστορία 130 ετών. Πρό-
σφατα ανακηρύχτηκε ως μια από τις 
100 πιο καινοτόμες εταιρείες στον 
κόσμο. Στην Ελλάδα κλείνει πάνω 
από μισό αιώνα ζωής, ενώ ξεπέρασε 
τα 45 χρόνια από την ίδρυση του ερ-
γοστασίου της στο Κορωπί. 

Η Boehringer Ingelheim στην Ελ-
λάδα, ανήκει στις 10 μεγαλύτερες 
εταιρείες του φαρμακευτικού κλά-
δου. Απασχολεί 544 εργαζόμενους, 
διατηρεί μονάδα παραγωγής στην 
Ελλάδα και συνεχίζει να ανήκει στις 
φαρμακευτικές εταιρείες που ανα-
καλύπτουν και διαθέτουν καινοτόμα 
φάρμακα και στον Έλληνα ασθενή. 
Έχει βραβευτεί αρκετές φορές για 
τα καινοτόμα φάρμακά της στους 
τομείς του καρδιαγγειακού, ανα-
πνευστικού, του πόνου και πρόσφα-
τα του διαβήτη, της ογκολογίας και 
των σπάνιων νόσων. Ανήκει στους 
εξαγωγικούς γίγαντες της χώρας 
μας: Εξάγει σε 70 χώρες αποτελώ-
ντας το 2,2% των εξαγωγών ανεξαρ-
τήτως κλάδου. 

Οι εργαζόμενοί της ανήκουν στους 
κορυφαίους επιστήμονες και επαγ-
γελματίες του κλάδου με τις απαι-
τούμενες δεξιότητες, εκπαίδευση 
και εμπειρία για την προώθηση 

του οράματός της "Αξία μέσω της 
καινοτομίας". Καθοδηγούνται από 
τα αποτελέσματα, εργαζόμενοι με 
ακεραιότητα και πάθος. Αντιμετω-
πίζουν τους άλλους με σεβασμό, 
εμπιστοσύνη και κατανόηση και 
έχουν την αίσθηση και την αντί-
ληψη του «μεγαλώνουμε μαζί». 
Αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον 
με αίσθηση δικαίου και αξιοπρέ-
πεια ανά πάσα στιγμή και τάσoνται 
σταθερά ενάντια σε κάθε μορφή 
διάκρισης ή παρενόχλησης. Σέβο-
νται και τρέφουν εκτίμηση για τα 
ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά, 
τις διαφορετικές αντιλήψεις και το 
ξεχωριστό υπόβαθρο των ανθρώ-
πων. Υποστηρίζουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα διεθνή πρότυπα 
εργασίας σε όλο τον κόσμο.

Η άμεση συνεισφορά της Boehringer 
Ingelheim στο ΑΕΠ της Ελλάδας το 
2018 ανήλθε περίπου στο 8% της ελ-
ληνικής φαρμακευτικής βιομηχανί-
ας και ανέρχεται σε 310 εκατ. ευρώ. 
Η Boehringer Ingelheim πυροδότη-
σε τη δημιουργία πρόσθετων 5.764 
έμμεσων και 1.573 άμεσων θέσεων 
εργασίας στην ελληνική αγορά ερ-
γασίας, στηρίζοντας έτσι σχεδόν 
7.700 ελληνικές θέσεις εργασίας συ-
νεισφέροντας στην αειφόρο ανά-
πτυξης της χώρας.
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• Global top Employer 2021 
• Prix Galien Hellas distinction
• Diamonds of the Greek  

economy 2020
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Από την ίδρυσή της το 1885 η Boehringer Ingelheim παραμένει 

οικογενειακή επιχείρηση και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις  

20 κορυφαίες φαρμακευτικές επιχειρήσεις στον κόσμο.

Οι 50.000 εργαζόμενοί της δημιουργούν αξία μέσω 

καινοτομίας στους τομείς των φαρμάκων για τον άνρωπο και  

τα ζώα και βιοφαρμακευτικών. Στο ρόλο μας ως συνεργάτης 

των ασθενών μας επικεντρωνόμαστε στην έρευνα και εξέλιξη 

καινοτόμων φαρμάκων και θεραπειών που μπορούν να 

βελτιώσουν και να επιμηκύνουν τη ζωή τους.

www.boehringer-ingelheim.com

Value through 
innovation

Η βελτίωση της υγείας 
ανθρώπων και ζώων 
είναι ο σκοπός μας
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