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Forbes

Venus Medicine

Ανοιξη 

ίου 2013, και μια δυναμική άφιξη
στον χώρο ιου «επιχειρείν» στην Ελλάδα
έρχεται στον τομέα ms ιατρικής που υπηρετεί 

τη νεότητα και την ομορφιά, για να δώσει 

νέα πνοή στην πολλά υποσχόμενη
αγορά του ιατρικού τουρισμού, του τουρισμού 

της υγείας και ευεξίας.
Η Venus Medicine είναι μια ελληνική

εταιρεία, πρωτοπόρο στον ιατρικό χώρο, και δη στο πεδίο της αισθητικής 

ιατρικής, και συστήνεται στο ιατρικό κοινό ως αποκλει
στική αντιπρόσωπος ιατρικών μηχανημάτων 

με παγκόσμιες πατέντες 

και διπλώματα ευρωπαϊκής
ευρεσιτεχνίας.

Οι δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά 

ιστολογικές αναλύσεις και
κλινικές μελέτες που τα συνοδεύουν 

σφραγίζουν τα απόλυτα ζητούμενα 

για κάθε άνθρωπο που επιθυμεί 

αναίμακτα και ανώδυνα να νικήσει 

τον χρόνο: την αποτελεσματικότητα, 

την ασφάλεια και την αξιοπιστία. 

Παράλληλα, εντάσσει προϊόντα 

και υπηρεσίες που άπτονται
της αισθητικής ιατρικής, καθώς και
-επάξια- κατακτά με τις υποδομές
και τον επαγγελματισμό τον ρόλο
της «οικοδέσποινας» ίου διετούς
κρατικού μεταπτυχιακού του Πανεπιστημίου 

του Καμερίνο (Β. Ιταλία).

Η εταιρεία διοργανώνει, επίσης, 

επιστημονικές παρουσιάσεις 

με ιατρικές εφαρμογές πάνω
σε πρωτοπόρες τεχνικές που αφορούν 

αναίμακτη χειρουργική με
ομιλητές ιατρούς-καθηγητές δι- 	
εθνούς κύρους υπό την αιγίδα
της European Medical Association (ΕΜΑ), που εδρεύει στις
Βρυξέλλες, και συμμετέχοντες γιατρούς από όλο τον κόσμο, προάγοντας 

τον ιατρικό τουρισμό.

Στο τιμόνι μια γι*ναίκα «εργύιης»
Διευθύνουσα σύμβουλος της Venus Medicine είναι η'Ελενα

Τσόλη, που, όπως σημειώνει στο «Forbes», κατάφερε να προσπεράσει 

τη θεωρία των δυσκολιών και των στερεοτύπων ως δευτερεύοντα 

ζητήματα και να παράγει σημαντικό έργο την τελευταία
πενταετία στον χώρο της. Σε μια απόπειρα καταμέτρησης των 

δραστηριοτήτων 

της εταιρείας, θα έλεγε κανείς πως όλο αυτό το έργο
αφορά εταιρεία που δραστηριοποιείται τουλάχιστον ία διπλάσια
χρόνια από αυτά που λειτουργεί.

«Δεν ξέρω αν η προσωπική μου ιστορία αποτελεί και την αναμενόμενη, 

εντυπωσιακή απάντηση στον αναγνώστη που αναζη-
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τά τους παράγοντες μιας επαγγελματικής 

επιτυχίας. Είμαι μια γυναίκα 

"εργάτης" από τα φοιτητικά
μου χρόνια. Ανήκω σε μια μεσοαστική 

οικογένεια που ουδεμία σχέση 

είχε ποτέ με την επιχειρηματικότητα. 

Πατέρας τραπεζικός υπάλληλος, 

μητέρα ασχολούμενη με ία οικιακά. 

Μα... δεν είναι μια τεράστια
επιχειρηματική προσπάθεια να χτίζεις 

θεμέλια γερά σε μια οικογένεια και να κρατάς τις ισορροπίες
και την αρμονία στην οικογενειακή εστία; Τα συστατικά της επιτυχίας 

της μαμάς Χαρίκλειας, που δεν είναι στη ζωή πια αλλά είναι ο
φύλακας άγγελος μου, η αγάπη σε αυτό που έκανε, η επιμονή και
τα ρίσκα στις δύσκολες στιγμές, αλλά και η σταθερότητα του μπαμπά 

Γρηγόρη, είναι η πυξίδα στη ζωή μου και τα όπλα της φαρέτρας 

μου στην επιχειρηματική αρένα», εξηγεί η κυρία Τσόλη.

Il cuiôqmoii να αψΓιοκι
τον ϋιτμόοιο τομέα

Έχοντας σπουδάσει και μετέπειτα εργαστεί στον παραϊατρικό
κλάδο ( 1 2 έτη στα χειρουργεία του Ογκολογικού Νοσοκομείου
«Ο Αγ. Σάββας») απέκτησε, με την εμπειρία και την παρατήρηση,
μια σφαιρική εικόνα για τον χώρο της ιατρικής. Όπως αναφέρει,
πρόσφερε μέσα από τις υπηρεσίες της, με συνέπεια και αγάπη, σε
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Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε
συμβεί σημειώνει η διευθύνουσα
σύμβουλο ins Venus Mediane Έλενα
Τσόλη εάν δεν υπήρχε αυτό από το
οποίο όλα αρχίζουν και στο οποίο όλα
καταλήγουν η αγάπη Είναι σημαντικό
το να έχει αλλά αν δεν νιώθεις πρώτα
δεν θα φτάσε ποτέ εκεί εξηγεί

ί
έναν χώρο που έπασχε και πάσχει και εκτίμησε όπως οι περισσότεροι

φορείς υγείας σε μεγαλύτερο βαθμό από τον μέσο άνθρωπο

τη ζωή και τη σημαντικότητά της
Ενα κομβικό σημείο μια συγκυρία και η σχεδόν αντανακλαστική

απόφαση να την αξιοποιήσω Εν μέσω οικονομικής κρίσης
που είχε περάσει ήδη το κατώφλι της χώρας μας και απολαμβάνοντας

ήδη για 4 χρόνια την ευλογία της μητρότητας με τις χαρές
και τις αγωνίες τού να μεγαλώνεις δίδυμα αποφασίζω να κλείσω
έναν σημαντικό επαγγελματικό κύκλο της ζωής μου Παραιτούμαι
από τον δημόσιο τομέα και αφήνω πίσω μου κυκλικές βάρδιες και

ωράρια δυσβάσταχτα σε ένα περιβάλλον όπου η καθημερινή εικόνα

ήταν η μάχη ιης ζωής με τον θάνατο προσθέτει
Το δεύτερο πτυχίο της από τον'Ομιλο Σχολών ms Natural

Health Science την έφερε σε επαφή με τον κόσμο της ομορφιάς
και της ευεξίας κάτι που σφράγισε μαζί με τις συγκυρίες την επόμενη

επιλογή της Σε ελάχιστο διάστημα επενδύει πάνω σε κάτι
που πιστεύει πολύ και υπογράφει την αποκλειστική αντιπροσώπευση

της ιταλικής GMV global εταιρεία ιατρικών μηχανημάτων

με πάνω από 50 αντιπροσωπίες στον κόσμο προσθέτοντας
μέσα σε μία πενταετία την αντιπροσώπευση για Κύπρο Σερβία
Μαυροβούνιο Ελβετία Αυτήν τη στιγμή η εταιρεία αντιπροσωπεύει

στις παραπάνω χώρες έξι εταιρείες από όλο τον κόσμο εντός
και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων που αφορούν ιατρικά μηχανήματα

ενέσιμα προϊόντα νήματα συμπληρώματα διατροφής ιατρικά
δερμοκαλλυντικά

Πα εμένα και τους συνεργάτες μου η VM είναι μια οντότητα
Ένας ζωντανός οργανισμός και ένα υγιές πρότυπο επιχειρηματικότητας

που τιμά την Ελλάδα και την προβολή της στο εξωτερικό
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε εποχή οικονομικής κρίσης όπου

πολλές εταιρείες ρίχνουν αυλαία η VM να εδραιώνεται να εξελίσσεται

και οι δραστηριότητες οι υποδομές και το επίπεδο παροχών

της να είναι μία τουλάχιστον πενταετία μπροστά Μια εταιρεία

ακέραιη στις υποχρεώσεις ιης σε κάθε επίπεδο με tous συνεργάτες

της να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους με φιλότιμο και
να ανταμείβονται όπως τους πρέπει γΓ αυτό μπορεί να οραματίζεται

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας είναι πάντα ένα βήμα
μπροστά σε κάθε εξέλιξη της επιστήμης της ομορφιάς αλλά πρέπει

να αξιοποιούνται και να αναδεικνύονται τα αποτελέσματά τους
από τα σωστά χέρια

Αυτός είναι ο πυρήνας του οράματος Μια καρδιά που πάλλεται

και τροφοδοτείται από διαρκή ενημέρωση εξέλιξη παρουσία

σε ό,τι καινοτόμο αλλά που στον πυρήνα της στηρίζει τη γνώση

και την εξειδίκευση των ιατρών που θα αναδείξουν αυτές ris

uπnpεσίεs ms Των Ελλήνων γιατρών που θα αποτελούν πρότυπα

τεχνογνωσία5 και ôpiias napoxfis υπηρεσιών αλλά και των
γιατρών όλου του κόσμου που με θερμό ενδιαφέρον ήδη την τελευταία

πενταετία περνούν την πόρτα ms οικογένεια5 Tns VM και
συμμετέχουν σε κάθε επιστημονική δραστηριότητα Tns ετalpείas
Ένα όπλο σημαντικό για τη φαρέτρα του ιατρικού τουρισμού τονίζει

η κυρία Τσόλη
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