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Our vision “Health for All – Hunger for None” 

Advancing life - that's what we at Bayer are all about. We put ourselves to the test day in, day 

out. All together. All over the world. With enthusiasm for new ideas. 

Bayer is a Life Science company with a more than 150-year history worldwide and core competencies in 

the areas of health care and agriculture. With our innovative products, we are contributing to finding 

solutions to some of the major challenges of our time. In Greece, Bayer Hellas is operating since 1955, in 

researching (as part of the international R&D programs), developing and marketing the locally approved 

products of Bayer AG, in all the three divisions. Starting in 1925, the products of Bayer AG were available 

in the country, through local distributors. 

We recognize the power of innovation in everything we do, which is why we take a holistic approach 

rooted in research and development, open innovation, entrepreneurship and social innovation. In line 

with our purpose Science for a better life, we thrive on working closely with consumers and patients to 

help build better products, solutions and services for a brighter tomorrow. We bring our Innovation into 

life, through our three divisions: 

• Pharmaceuticals 

• Consumer Health and 

• Crop Science 

Bayer is committed to the principles of sustainable development, and the Bayer brand stands for trust, 

reliability and quality throughout the world. In fiscal 2019, the Group employed around 104,000 people 

with sales of 43,5 billion euros and R&D expenses to 5,3 billion euros. 

 For more information, go to www.bayer.com. 

 Find more about Bayer Hellas at www.bayer.gr 

 

Όραμα μας, Υγεία και Τροφή για Όλους! 

Εξελίσσουμε τη ζωή – αυτός είναι ο στόχος μας στη Bayer. Δεσμευόμαστε να επιτυγχάνουμε 

τον σκοπό μας, Κάθε Μέρα. Όλοι μαζί. Σε όλο τον κόσμο. Με πάθος για νέες ιδέες. 

Η Bayer είναι μια εταιρεία Καινοτομίας με ιστορία για περισσότερο από 150 χρόνια με κύριους άξονες 

εξειδίκευσης την υγεία και τη γεωργία. Με τα καινοτόμα προϊόντα μας συμβάλουμε στην αντιμετώπιση 

των μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στις ημέρες μας. Η Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 

αποτελεί θυγατρική της Bayer AG και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1955, συμβάλλοντας στην 

έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων (συμμετέχοντας στα διεθνή ερευνητικά 

προγράμματα) και μέσω της πώλησης, διάθεσης και προώθησης των προϊόντων της Bayer AG που 

έχουν λάβει έγκριση τοπικά στους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας. Πριν από την ίδρυση της 

θυγατρικής εταιρείας στη χώρα, από το 1925 τα προϊόντα της Bayer διαθέτονταν από διάφορες τοπικές 

επιχειρήσεις. 

Αναγνωρίζουμε τη δύναμη της καινοτομίας σε ό, τι κάνουμε, γι 'αυτό ακολουθούμε μια ολιστική 

προσέγγιση που βασίζεται στην έρευνα και την ανάπτυξη, την ανοιχτή καινοτομία, την 
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επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία. Πιστοί στην αποστολή μας Επιστήμη για μια 

καλύτερη ζωή, συνεργαζόμαστε στενά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ανάπτυξη καλύτερων 

προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών για ένα καλύτερο μέλλον. Φέρνουμε καινοτόμες και πρωτοποριακές 

λύσεις μέσω των τριών τομέων δραστηριοποίησης: 

• Τομέας Φαρμάκων 

• Τομέας υγείας των Καταναλωτών 

• Τομέας Επιστήμης Γεωργίας 

Η Bayer είναι προσηλωμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και αποτελεί σύμβολο της 

εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας και της υψηλής ποιότητας, σε όλο τον κόσμο. Κατά το οικονομικό έτος 

2019, ο Όμιλος απασχολούσε περίπου 104.000 άτομα και είχε πωλήσεις της τάξεως των 43,5 

δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι  δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ανήλθαν σε € 5,3 δις.  

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.bayer.com 

Μάθετε περισσότερα για την Bayer Ελλάς στο www.bayer.gr  

http://www.bayer.com/
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