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          ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

H PALLADIAN CONFERENCES διοργανώνει το ATHENS HEALTH FORUM 

2014: Rebuilding Health in Greece, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την  

Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ έχει ως στόχο να βάλει 
στο μικροσκόπιο τα φλέγοντα θέματα 
που αφορούν την υγεία στη χώρα μας.  
Την επιμέλεια του συνεδρίου και τον συ-
ντονισμό των θεματικών πάνελ συζητήσεων 
θα έχει ο δημοσιογράφος για θέματα 
υγείας Μιχάλης Κεφαλογιάννης, ο 
οποίος μέσα από μια πρωτοποριακή πα-
ρουσίαση, θα αναδείξει θέματα που αφο-
ρούν το μέλλον του συστήματος υγείας 
στην Ελλάδα, την προοπτική των φαρμα-
κευτικών εταιρειών, ελληνικών και πο-
λυεθνικών, την πολιτική φαρμάκου, την 
καινοτομία και πως αυτή μπορεί να γίνει 
μοχλός ανάπτυξης. 
Τo ATHENS HEALTH FORUM 2014: 
Rebuilding Health in Greece φιλοδοξεί 
να αποτελέσει πυξίδα για τον σχεδιασμό πολιτι-
κών υγείας. Θα φιλοξενήσει ομιλητές διεθνούς 
κύρους, οι οποίοι θα αναπτύξουν με σαφήνεια 
κα ειλικρίνεια προτάσεις για να βγει από το αδι-
έξοδο ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας υγεί-

ας στην Ελλάδα. Καταξιωμένοι επιστήμονες από 
την χώρα μας και το εξωτερικό θα παρουσιάσουν 
-μέσα από διαδραστικές διαδικασίες και όχι μονο-
λόγους- τις ραγδαίες εξελίξεις που καταγράφονται 
τα τελευταία χρόνια στον τομέα της υγείας, όχι μόνο 
στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Στόχος του συνεδρίου, είναι να αποτελέσει δεξαμε-
νή προτάσεων από στελέχη του δημόσιου και ιδι-
ωτικού τομέα, οι οποίες θα γίνουν βάση για περαι-
τέρω βελτιώσεις στο σύστημα υγείας και θα έχουν 
θετικό αντίκτυπο στους ασθενείς αλλά και στην επι-
χειρηματικότητα.
Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι η 
επόμενη μέρα στον κλάδο της υγείας μετά την κρί-
ση, η καινοτομία και πως μπορεί να γίνει μεγάλη 
ευκαιρία για την ανάπτυξη και τα νέα δεδομένα που 
δημιουργούνται στον χώρο του φαρμάκου μετά τη 
συμπίεση της δαπάνης. Το συνέδριο θα εστιάσει 
στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που δημιουργού-
νται στον κλάδο υγείας, στους παρόχους τεχνολο-
γίας και υπηρεσιών και στην δορυφορική βιο-
μηχανία.
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        ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

PANEL #1

Η ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Η κρίση οδήγησε το ΕΣΥ στα όρια αντοχής του. Συνεχείς περικοπές επεβλήθησαν από το Μνημόνιο 
με συνέπεια να μειωθούν δραματικά οι δαπάνες υγείας. Αυτό αποτέλεσε μία νέα βάση για αναδιάρ-
θρωση του συστήματος. Μπορεί ένας ενιαίος φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας, όπως σχεδιάστη-
κε, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ασφαλισμένων, να ελέγξει τις δαπάνες και να συνεργαστεί 
με τον ιδιωτικό τομέα υγείας στην Ελλάδα;

PANEL #2

ΞΑΝΑΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΣΥ: ΠΕΙΡΑΜΑ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ;
Από την αρχή του χρόνου οι ασφαλισμένοι είδαν την ζωή τους να αλλάζει και το Υπουργείο Υγείας 
να εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση θα διαρκέσει τουλάχιστον 3 χρόνια. Το ερώτημα, είναι αν οι αλλαγές 
που αποφασίστηκαν θα οδηγήσουν σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και αποδοτικό σύστημα Υγείας, 
το οποίο θα μπορεί να συγκριθεί με επιτυχημένα συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

PANEL #3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ:  
TO ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τη μεγαλύτερη πίεση για οικονομία δέχθηκε ο φαρμακευτικός κλάδος. Οι συνεχείς περικοπές στα 
φάρμακα και η ανάγκη για έλεγχο της δαπάνης οδήγησε σε μειώσεις των τιμών, με αποτέλεσμα να 
δοκιμαστεί η αντοχή των φαρμακευτικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αμφί-
βολο παραμένει, αν τελικά αυτή η πολιτική ωφελεί τους ασφαλισμένους οι οποίοι δυσκολεύονται 
πλέον να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα.

PANEL #4

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,  
ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΜΟΧΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το μεγάλο στοίχημα της φαρμακοβιομηχανίας να πρωταγωνιστήσει σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας 
μέσα από την καινοτομία και την έρευνα. Οι δυνατότητες που δίνει στους νέους επιστήμονες να 
χρησιμοποιήσουν εξατομικευμένες θεραπείες, τεχνικές, σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και εξελιγ-
μένο τεχνολογικό εξοπλισμό. Υπάρχουν οι προοπτικές που κάνουν την Ελλάδα ανταγωνιστική σε 
διεθνές επίπεδο και πως αυτές μπορούν τελικά να ωφελήσουν τους έλληνες ασθενείς;
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        ΤΟ ΚΟΙΝΟ

•    Εκπρόσωποι της κυβέρνησης και αντίστοιχων υπουργείων

•    Εκπρόσωποι θεσμικών φορέων

•    Στελέχη ΕΟΦ και υγειονομικών περιφερειών

•    Στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών φαρμακευτικών Εταιρειών

•    Στελέχη εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού και υπηρεσιών

•    Στελέχη φαρμακαποθηκών

•    Διοικητές δημόσιων & ιδιωτικών νοσοκομείων

•    Διευθυντές ΕΣΥ

•    Γιατροί

•    Ακαδημαϊκοί, Επιστήμονες, Ερευνητές, Εμπειρογνώμονες

•    Στελέχη του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου

•    Συμβουλευτικές εταιρείες

•    Δικηγορικά γραφεία

•    Εταιρείες επικοινωνίας

•    Μέλη Επιμελητηρίων και Συνδέσμων

•    Εκπρόσωποι των ΜΜΕ

        Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Η PALLADIAN CONFERENCES αποτελεί τη σύμπραξη της PALLADIAN COMMUNIATION 
SPECIALISTS (www.palladian.gr) και του Γρηγόρη Λεωνίδη. Αντικείμενο αυτής της 
σύμπραξης είναι η αποκλειστική δραστηριοποίηση στον χώρο των επιχειρηματικών συνεδρίων 
και εκθέσεων. 
Η PALLADIAN είναι εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας με έμφαση 
στο σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικής επικοινωνίας, την ανάπτυξη σχέσεων με τα Μ.Μ.Ε. 
καθώς και τη διαχείριση κρίσεων. Είναι μέλος της ΕΔΕΕ από το 2005 και είναι πιστοποιημένη 
κατά ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1435. Ιδρύθηκε το 2001 από τον Γιώργο Λιμπέρη, ο οποίος 
διαθέτει πολυετή εμπειρία στους τομείς των πωλήσεων, του marketing και της επικοινωνίας. 
Ο Γρηγόρης Λεωνίδης είναι διευθυντικό στέλεχος με μακρά εμπειρία στον τομέα του 
marketing, της επικοινωνίας και των συνεδρίων. Έχει εργασθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, 
στις εταιρείες Siemens, EADS, Όμιλο Βαρδινογιάννη, Παπαστράτος-Philip Morris Intl. και ΕΡΤ. 
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           ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
 
PLATINUM SPONSOR (€25.000 + Φ.Π.Α.)
       ΠΑΡΟΧΈΣ: 

•     Στέλεχος του χορηγού θα απευθυνθεί προς τους συνέδρους με ομιλία διάρκειας 15 λεπτών, 
και θα συμμετέχει ως συζητητής σε πάνελ ενδιαφέροντός του.

•      Δυνατότητα διοργάνωσης workshop διάρκειας 30 λεπτών.

•     Εγκατάσταση εκθεσιακού περιπτέρου διαστάσεων 3m x 3m στο lobby του συνεδρίου

•     Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται στο κεντρικό σκηνικό και θα συμπεριλαμβάνεται 
στη διαφημιστική προβολή του συνεδρίου στα ΜΜΕ, μέσω καταχωρήσεων σε εφημερίδες 
και περιοδικά, με banner στα ηλεκτρονικά Μέσα και τα Social Media, στις προσκλήσεις και τα 
δελτία τύπου που θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή του συνεδρίου.

•     Σύντομο εταιρικό προφίλ έως 350 λέξεις θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο 
μαζί με ανάλογο διαφημιστικό-ενημερωτικό υλικό του χορηγού θα διανεμηθεί σε όλους τους 
συνέδρους.

•     Ο χορηγός δύναται να προσκαλέσει 40 συνεργάτες του να παρακολουθήσουν το συνέδριο 
χωρίς επιπλέον χρέωση, και τέλος μετά τη λήξη του συνεδρίου θα λάβει λεπτομερή απο-
λογισμό για τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις συζητήσεις και τις παρεμβάσεις των 
συνέδρων.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ PALLLADIAN
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GOLD SPONSOR (€20.000+ Φ.Π.Α.)
       ΠΑΡΟΧΈΣ: 

•     Δυνατότητα διοργάνωσης workshop διάρκειας 30 λεπτών  και συμμετοχή στελέχους του χο-
ρηγού ως συζητητής σε πάνελ ενδιαφέροντός του.

•     Εγκατάσταση εκθεσιακού περιπτέρου διαστάσεων 3m χ 3m στο lobby του συνεδρίου.

•     Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται στο κεντρικό σκηνικό και θα συμπεριλαμβάνεται 
στη διαφημιστική προβολή του συνεδρίου στα ΜΜΕ μέσω καταχωρήσεων σε εφημερίδες 
και περιοδικά με banner στα ηλεκτρονικά Μέσα και τα Social Media, στις προσκλήσεις και τα 
δελτία τύπου που θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή του συνεδρίου.

•     Σύντομο εταιρικό προφίλ έως 280 λέξεις θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο 
μαζί με ανάλογο διαφημιστικό-ενημερωτικό υλικό του χορηγού θα διανεμηθεί σε όλους τους 
συνέδρους.

•     Ο χορηγός δύναται να προσκαλέσει 30 συνεργάτες του να παρακολουθήσουν το συνέδριο 
χωρίς επιπλέον χρέωση, και τέλος μετά τη λήξη του συνεδρίου θα λάβει λεπτομερή απο-
λογισμό για τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις συζητήσεις και τις παρεμβάσεις των 
συνέδρων.

PANEL SPONSOR (€12.000 + Φ.Π.Α.)
       ΠΑΡΟΧΈΣ: 

•     Στέλεχος του χορηγού θα απευθυνθεί προς τους συνέδρους με ομιλία διάρκειας 15 λεπτών, 
και θα συμμετέχει ως συζητητής σε πάνελ ενδιαφέροντός του.

•     Εγκατάσταση εκθεσιακού περιπτέρου διαστάσεων 2m χ 2m στο lobby του συνεδρίου.

•     Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται στο κεντρικό σκηνικό και θα συμπεριλαμβάνεται 
στη διαφημιστική προβολή του συνεδρίου στα ΜΜΕ μέσω καταχωρήσεων σε εφημερίδες 
και περιοδικά με banner στα ηλεκτρονικά Μέσα και τα Social Media, στις προσκλήσεις και τα 
δελτία τύπου που θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή του συνεδρίου.

•      Σύντομο εταιρικό προφίλ έως 170 λέξεις θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο 
μαζί με ανάλογο διαφημιστικό-ενημερωτικό υλικό του χορηγού θα διανεμηθεί σε όλους τους 
συνέδρους.

•     Ο χορηγός δύναται να προσκαλέσει 20 συνεργάτες του να παρακολουθήσουν το συνέδριο 
χωρίς επιπλέον χρέωση, και τέλος μετά τη λήξη του συνεδρίου θα λάβει λεπτομερή απο-
λογισμό για τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις συζητήσεις και τις παρεμβάσεις των 
συνέδρων.
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SILVER SPONSOR (€10.000 + Φ.Π.Α.)
       ΠΑΡΟΧΈΣ: 

•     Συμμετοχή στελέχους του χορηγού ως συζητητής σε ένα από τα πάνελ του συνεδρίου.

•      Εγκατάσταση εκθεσιακού περιπτέρου διαστάσεων 2m χ 2m στο lobby του συνεδρίου.

•      Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται στο κεντρικό σκηνικό και θα συμπεριλαμβάνεται 
στη διαφημιστική προβολή του συνεδρίου στα ΜΜΕ μέσω καταχωρήσεων σε εφημερίδες 
και περιοδικά με banner στα ηλεκτρονικά Μέσα και τα Social Media, στις προσκλήσεις και τα 
δελτία τύπου που θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή του συνεδρίου.

•      Σύντομο εταιρικό προφίλ έως 170 λέξεις θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο 
μαζί με ανάλογο διαφημιστικό-ενημερωτικό υλικό του χορηγού θα διανεμηθεί σε όλους τους 
συνέδρους.

•     Ο χορηγός δύναται να προσκαλέσει 15 συνεργάτες του να παρακολουθήσουν το συνέδριο 
χωρίς επιπλέον χρέωση, και τέλος μετά τη λήξη του συνεδρίου θα λάβει λεπτομερή απο-
λογισμό για τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις συζητήσεις και τις παρεμβάσεις των 
συνέδρων.

BRONZE SPONSOR (€5.000 + Φ.Π.Α.)
       ΠΑΡΟΧΈΣ: 

•     Τραπέζι στο lobby του συνεδρίου απ όπου συνεργάτης του χορηγού μπορεί να διανέμει δια-
φημιστικό υλικό.

•       Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται στο κεντρικό σκηνικό και θα συμπεριλαμβάνεται 
στη διαφημιστική προβολή του συνεδρίου στα ΜΜΕ μέσω καταχωρήσεων σε εφημερίδες 
και περιοδικά με banner στα ηλεκτρονικά Μέσα και τα Social Media, στις προσκλήσεις και τα 
δελτία τύπου που θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή του συνεδρίου.

•      Σύντομο εταιρικό προφίλ έως 170 λέξεις θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο 
μαζί με ανάλογο διαφημιστικό-ενημερωτικό υλικό του χορηγού θα διανεμηθεί σε όλους τους 
συνέδρους.

•      Ο χορηγός δύναται να προσκαλέσει 10 συνεργάτες του να παρακολουθήσουν το συνέδριο 
χωρίς επιπλέον χρέωση, και τέλος μετά τη λήξη του συνεδρίου θα λάβει λεπτομερή απο-
λογισμό για τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις συζητήσεις και τις παρεμβάσεις των 
συνέδρων.
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ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€3.000 + Φ.Π.Α.)
       ΠΑΡΟΧΈΣ: 

•     Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται στο κεντρικό σκηνικό και θα συμπεριλαμβάνεται 
στη διαφημιστική προβολή του συνεδρίου στα ΜΜΕ μέσω καταχωρήσεων σε εφημερίδες 
και περιοδικά με banner στα ηλεκτρονικά Μέσα και τα Social Media, στις προσκλήσεις και τα 
δελτία τύπου που θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή του συνεδρίου.

•       Σύντομο εταιρικό προφίλ έως 150 λέξεις θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο 
μαζί με ανάλογο διαφημιστικό-ενημερωτικό υλικό του χορηγού θα διανεμηθεί σε όλους τους 
συνέδρους.

•     Ο χορηγός δύναται να προσκαλέσει 5 συνεργάτες του να παρακολουθήσουν το συνέδριο χω-
ρίς επιπλέον χρέωση, και τέλος μετά τη λήξη του συνεδρίου θα λάβει λεπτομερή απολογισμό 
για τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις συζητήσεις και τις παρεμβάσεις των συνέδρων.

ΑΠΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€1.500 + Φ.Π.Α.)
       ΠΑΡΟΧΈΣ: 

•     Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται στο κεντρικό σκηνικό και θα συμπεριλαμβάνεται 
στη διαφημιστική προβολή του συνεδρίου στα ΜΜΕ μέσω καταχωρήσεων σε εφημερίδες 
και περιοδικά με banner στα ηλεκτρονικά Μέσα και τα Social Media, στις προσκλήσεις και τα 
δελτία τύπου που θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή του συνεδρίου.

•       Ο χορηγός δύναται να προσκαλέσει 3 συνεργάτες του να παρακολουθήσουν το συνέδριο χω-
ρίς επιπλέον χρέωση, και τέλος μετά τη λήξη του συνεδρίου θα λάβει λεπτομερή απολογισμό 
για τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις συζητήσεις και τις παρεμβάσεις των συνέδρων.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€250 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
       ΠΈΡΙΛΑΜΒΑΝΈΙ: 

•     Παρακολούθηση του συνεδρίου, ενημέρωση για τα συμπεράσματα, πιστοποιητικό παρακο-
λούθησης και συμμετοχή στο γεύμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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           ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Για χορηγίες και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής συνέδρων παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Για πληροφορίες σχετικά με τις αιγίδες και τους χορηγούς επικοινωνίας παρακαλώ 
επικοινωνήστε με:

Λεωνίδης Γρηγόρης 
MANAGING PARTNER
Τηλ: 210-3392321

leonidis@palladian.gr 

Γιώργος Μελιτσιώτης 
SALES DIRECTOR
Τηλ: 210-3392321
mob.: 6951-662436
melitsiotis@palladian.gr 

Κατερίνα Μαντζίνου
CONFERENCES MANAGER
Τηλ: 210-3392321

mantzinou@palladian.gr

Εύη Τσουράκη
ACCOUNT DIRECTOR
Τηλ: 210-3392321

tsouraki@palladian.gr 

Νικόλας Δερβενούλας
PROJECT MANAGER
Τηλ: 210-3392321

dervenoulas@palladian.gr

Χριστίνα Δρίτσα
ACCOUNT EXECUTIVE
Τηλ: 210-3392321

dritsa@palladian.gr
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Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε κατωτέρω τα στοιχεία 
σας και να τα στείλετε στο email: conferences@palladian.gr
ή με fax στο: 210 3392323 υπόψη κας. Δρίτσα 

ΣΤΟΙΧΈΙΑ ΣΥΜΜΈΤΈΧΟΝΤΩΝ

1.    Ονοματεπώνυμο: .....................................................................................................     Τίτλος:  ...................................................................... 

        Τηλ.: ......................................................................................................   Email: ..................................................................................................

2.    Ονοματεπώνυμο: .....................................................................................................     Τίτλος:  ......................................................................  

        Τηλ.: ......................................................................................................   Email: ..................................................................................................

3.    Ονοματεπώνυμο: .....................................................................................................     Τίτλος:  ...................................................................... 

        Τηλ.: ......................................................................................................   Email: ..................................................................................................

4.    Ονοματεπώνυμο: .....................................................................................................     Τίτλος:  ......................................................................  

        Τηλ.: ......................................................................................................   Email: ..................................................................................................

5.    Ονοματεπώνυμο: .....................................................................................................     Τίτλος:  ......................................................................  

        Τηλ.: ......................................................................................................   Email: ..................................................................................................

ΣΤΟΙΧΈΙΑ ΈΤΑΙΡΈΙΑΣ (ΈΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ)

Έπωνυμία: ...........................................................................................   Διεύθυνση: ................................................................................................. 

Πόλη:  .................................................................................................. T.K.:  ...............................  Χώρα: .................................................................. 

Τηλ.: ...................................................................................................................... Fax:  .................................................................................................  

ΑΦΜ: .................................................................................................................. ΔΟΥ: .................................................................................................  

           ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Θα καταθέσω το ποσό των ................................ €, που αντιστοιχεί στο κόστος συμμετοχής 
στον τραπεζικό λογαριασμό σας:

ΤΡΑΠΈΖΑ ΠΈΙΡΑΙΩΣ

Αρ. Λογαριασμού: 6550 - 101230 - 629

ΙΒΑΝ: GR34 0171 5500 0065 5010 1230 629

Παρακαλούμε να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης, στο οποίο να αναγράφετε  
καθαρά το όνομά σας, με fax στη γραμματεία του συνεδρίου, στο 210-3392323

ΣΤΟΙΧΈΙΑ ΥΠΈΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ:

Ονοματεπώνυμο: .....................................................................................................     Τίτλος:  .......................................................................  

Τηλ.: ......................................................................................................   Email: ..................................................................................................

       
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

•     Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται 

•      Σε περίπτωση έγκαιρης ακύρωσης της συμμετοχής (4) τέσσερις ημέρες πρίν  
θα επιστρέφεται το σύνολο της συμμετοχής 

•     Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή ακύρωσης (2) δύο ημέρες πριν το συνέδριο,  
θα τιμολογηθεί το σύνολο του κόστους συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με:

Αγγελική Γερούκη
Τηλ: 210-3392321

Fax: 210-3392323 

e-mail: gerouki@palladian.gr

Χριστίνα Δρίτσα
Τηλ: 210-3392321

Fax: 210-3392323

e-mail: dritsa@palladian.gr


