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Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS διοργανώνει το
ATHENS DIABETES FORUM - Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή, υπό
την αιγίδα του Π.Ο.ΣΣ.Α.Σ.ΔΙΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη), του Σ.Φ.Ε.Ε. και του Π.Ε.Φ.
και με την υποστήριξη της Κάρτας Διαβήτη, με στόχο τη δημιουργία ενός
ετήσιου θεσμού συνάντησης, διαλόγου, ενημέρωσης και πολιτικών για
το ζήτημα του Διαβήτη με επίκεντρο τον ασθενή και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει αλλά και την προληπτική αντιμετώπιση της ασθένειας. Το
φετινό συνέδριο θα κινηθεί στον άξονα Διαβήτης και Διατροφή.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015, στην
Αίγλη Ζαππείου. Κύριοι χορηγοί επικοινωνίας είναι η εφημερίδα ΕΛ.
ΤΥΠΟΣ και ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, η εφημερίδα ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, το www.
MEDsin.gr, www.toxrima.gr, το www.ecozen.gr, το www.iatronet.gr, το
newsletter Insurance Daily και το περιοδικό Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το συνέδριο έχει ως στόχο να εξετάσει τα φλέγοντα θέματα που αφορούν στην
πολιτική υγείας στον τομέα του Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα. Την επιμέλεια του συνεδρίου και τον συντονισμό των θεματικών ενοτήτων θα έχει ο δημοσιογράφος για θέματα Υγείας Μιχάλης Κεφαλογιάννης, ο οποίος μέσα από
μια πρωτοποριακή παρουσίαση, θα εξετάσει τα κύρια ζητήματα που υπάρχουν
στη χώρα μας αναφορικά με τον Σακχαρώδη Διαβήτη.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Το ATHENS DIABETES FORUM - Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή
θα αποτελέσει μια πολυδιάστατη εκδήλωση αφού θα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή του συνεδρίου καθώς και τη πραγματοποίηση παράλληλων διαδραστικών εκδηλώσεων που απευθύνονται στο κοινό και θα εστιάσουν σε θέματα
πρόληψης, αντιμετώπισης και σωστής διαχείρισης του Σακχαρώδη Διαβήτη.

(είσοδος ελεύθερη)
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Θεματολογία
του συνεδρίου

Αίγλη Ζαππείου

ΕΝΟΤΗΤΑ I
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ:
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
• Μπορεί η αγωγή υγείας και ένα οργανωμένο σχέδιο πρόληψης να μειώσουν την επίπτωση του Σακχαρώδη
Διαβήτη στη χώρα μας;
• Η έγκαιρη διάγνωση και η έναρξη της σωστής θεραπείας, είναι προϋποθέσεις για πρόληψη των επιπλοκών και
έλεγχο του κόστους;

ΕΝΟΤΗΤΑ II
ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
• Γιατί οι γιατροί αποτυγχάνουν να πείσουν όλους τους διαβητικούς να ακολουθήσουν τις συμβουλές τους. Για ποιο
λόγο οι ασθενείς δεν συμμορφώνονται πάντα με τη θεραπεία;
• Οι ιδιαιτερότητες του νεανικού διαβήτη. Πως οι ασθενείς, ανεξάρτητα από τον τύπο Διαβήτη που τους ταλαιπωρεί,
θα μάθουν να ζουν χωρίς ενοχές με την πάθηση.

ΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ
ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
• Ο ασθενής με Σακχαρώδη Διαβήτη απέναντι στο σύστημα υγείας. Τι πρέπει να αλλάξει με το στίγμα στο χώρο
εργασίας και τα δικαιώματά του στη κοινωνία.
• Τι γίνεται με την ασφαλιστική κάλυψη των διαβητικών σε μια εποχή που τα συστήματα υγείας πανευρωπαϊκά
«αξιώνουν» οικονομία.

ΕΝΟΤΗΤΑ IV
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
• Μύθοι και αλήθειες γύρω από τη διατροφή του ασθενούς με Σακχαρώδη Διαβήτη. Η σύγχυση που προκαλεί η
υπερ-πληροφόρηση.
• Ποια πρέπει να είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης του ασθενούς για την «ιδανική» διατροφή και ποιος μπορεί να την
τροποποιεί ανάλογα με τα νεότερα δεδομένα.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
για το κοινό
ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,
ΠΡΟΛΗΨΗ,
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

I. Διατροφικοί μύθοι στο Σακχαρώδη Διαβήτη.
II. Ο ρόλος της σωματικής δραστηριότητας και άθλησης.
Διαχείριση βάρους - Παχυσαρκία.
IIΙ. Η Προσέγγιση & Αντιμετώπιση του Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1 και 2.
IV. Δ
 ιατροφή: Σημασία διατροφικής εκπαίδευσης και ισορροπημένης διατροφής,
ενεργειακό ισοζύγιο.
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ΤΟ ΚΟΙΝΟ
του συνεδρίου

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αίγλη Ζαππείου

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης και αντίστοιχων υπουργείων
Εκπρόσωποι θεσμικών φορέων
Σύλλογοι Ασθενών
Στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου
Δικηγορικά γραφεία
Συμβουλευτικές εταιρείες
Εταιρείες επικοινωνίας
Μέλη Επιμελητηρίων και Συνδέσμων
Εκπρόσωποι των ΜΜΕ
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Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Αίγλη Ζαππείου

Η PALLADIAN είναι μία εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση
στις εξής υπηρεσίες: communication strategy development, media relations, public
affairs, crisis & issues management. Αποστολή μας είναι να δημιουργούμε μετρήσιμη
προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας. Στα 13 χρόνια λειτουργίας της η PALLADIAN
έχει να επιδείξει ένα μακρύ ιστορικό επιτυχημένων ολοκληρωμένων εκστρατειών
ενημέρωσης για μια σειρά από ευαίσθητα θέματα, οι οποίες άλλαξαν τις αντιλήψεις του
κοινού και επηρέασαν τις εξελίξεις.
Η σημαντική εμπειρία που έχει η PALLADIAN στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων, οδήγησαν πρόσφατα στη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου business unit εντός
της εταιρίας που δραστηριοποιείται στον τομέα της διοργάνωσης συνεδρίων, τον τομέα
Palladian Conferences. Ο Γρηγόρης Λεωνίδης, επικεφαλής του τομέα, είναι διευθυντικό στέλεχος με μακρά εμπειρία στο marketing, την επικοινωνία και τα συνέδρια.
Σκοπός του συγκεκριμένου τομέα είναι η ανάδειξη σημαντικών θεμάτων από όλο το
φάσμα της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής που προβληματίζουν
και απασχολούν κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αλλά και ευρύτερες κοινωνικές
ομάδες. Στα συνέδρια της Palladian Conferences δεν υιοθετείται απλά μια επιδερμική προσέγγιση των θεμάτων που πραγματεύεται κάθε συνέδριο. Αντίθετα, επιχειρείται
μέσα από γόνιμο διάλογο και εποικοδομητικές αντιπαραθέσεις η ανάδειξη κάθε πτυχής
του θέματος, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη ανάδειξή του, για τη δημιουργία
μιας ουσιαστικής και αποτελεσματικής κατεύθυνσης προς την επίλυσή του.
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Αίγλη Ζαππείου

PLATINUM SPONSOR (20.000 € συν Φ.Π.Α.)
παροχες

• Σ τέλεχος του χορηγού πραγματοποιεί ομιλία 10 λεπτών και συμμετέχει σε πάνελ επιλογής του.
•Δ
 υνατότητα διοργάνωσης workshop σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο διάρκειας 30 λεπτών.
•Ε
 κθεσιακό χώρο διαστάσεων 3μ. x 2μ. στο lobby του συνεδρίου.
•Π
 ροβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου
(καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ.).
•Π
 αρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του συνεδρίου.
•Π
 ροβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου.
• 2 0 προσκλήσεις για το συνέδριο.
•Δ
 ιανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.
•Π
 λήρης απολογισμός του συνεδρίου.
GOLD SPONSOR (15.000 € συν Φ.Π.Α.)
παροχες

• Σ τέλεχος του χορηγού πραγματοποιεί ομιλία 10 λεπτών και συμμετέχει σε πάνελ επιλογής του.
•Ε
 κθεσιακό χώρο διαστάσεων 3μ. x 2μ. στο lobby του συνεδρίου.
•Π
 ροβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου
(καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ.).
•Π
 αρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του συνεδρίου.
•Π
 ροβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου.
• 1 5 προσκλήσεις για το συνέδριο.
•Δ
 ιανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.
•Π
 λήρης απολογισμός του συνεδρίου.
SILVER SPONSOR (10.000 € συν Φ.Π.Α.)
παροχες

• Σ τέλεχος του χορηγού συμμετέχει σε πάνελ επιλογής του.
•Ε
 κθεσιακό χώρο διαστάσεων 3μ. x 2μ. στο lobby του συνεδρίου.
•Π
 ροβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου
(καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ.).
•Π
 αρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του συνεδρίου.
• 1 0 προσκλήσεις για το συνέδριο.
•Δ
 ιανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.
•Π
 λήρης απολογισμός του συνεδρίου με φωτογραφικό υλικό.
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BRONZE SPONSOR (5.000 € συν Φ.Π.Α.)
παροχες

•Ε
 κθεσιακό χώρο διαστάσεων 3μ. x 2μ. στο lobby του συνεδρίου.
•Π
 ροβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου
(καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ.).
•Π
 αρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του συνεδρίου.
• 6 προσκλήσεις για το συνέδριο.
•Δ
 ιανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.
•Π
 λήρης απολογισμός του συνεδρίου με φωτογραφικό υλικό.
CONTRIBUTOR (3.000 € συν Φ.Π.Α.)
παροχες

•Π
 ροβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου
(καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ.).
•Π
 αρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του συνεδρίου.
• 4 προσκλήσεις για το συνέδριο.
•Δ
 ιανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.
•Π
 λήρης απολογισμός του συνεδρίου με φωτογραφικό υλικό.
SUPPORTER (1.500 € συν Φ.Π.Α.)
παροχες

•Π
 ροβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου
(καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ.).
• 3 προσκλήσεις για το συνέδριο.
•Δ
 ιανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.
•Π
 λήρης απολογισμός του συνεδρίου με φωτογραφικό υλικό.
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (200 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
περιλαμβανει:

•Π
 αρακολούθηση όλων των εργασιών συνεδρίου.
• Τ σάντα με το υλικό του συνεδρίου.
• Σ υμμετοχή σε coffee breaks και γεύμα.
• Πλήρη απολογισμό του συνεδρίου.
H συμμετοχή στις εκδηλώσεις του κοινού είναι δωρεάν
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για χορηγίες και πληροφορίες
σχετικά με το πρόγραμμα
παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Γρηγόρης Λεωνίδης
managing partner

Τηλ.: 210-3392321,
Κιν.: 6979982965
leonidis@palladian.gr

Γιώργος Μελιτσιώτης

Αίγλη Ζαππείου

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
1. Ονοματεπώνυμο: .................................................................................... Τίτλος: ....................
Τηλ.: .................................................... Email: .......................................................................

sales director

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

Τηλ: 210-3392321
Κιν.: 6951662436
melitsiotis@palladian.gr

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

Κατερίνα Μαντζίνου

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

conferences manager

Τηλ: 210-3392321
Κιν.: 6944700893
mantzinou@palladian.gr

Τηλ.: .................................................... Email: .......................................................................
4. Ονοματεπώνυμο: .................................................................................... Τίτλος: ....................

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

Χριστίνα Δρίτσα
account executive

Τηλ: 210-3392321
Κιν: 6948681515
dritsa@palladian.gr

Τηλ.: .................................................... Email: .......................................................................
5. Ονοματεπώνυμο: .................................................................................... Τίτλος: ....................
Τηλ.: .................................................... Email: .......................................................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ)
Επωνυμία: ...................................................... Δραστηριότητα: ………………………................….....
Διεύθυνση: .......................................................................…………..................…………………..…...
Πόλη: .................................................. T.K.: ........................ Χώρα: ............................................
Τηλ.: .................................................................... Fax: ..............................................................
ΑΦΜ: .................................................... ΔΟΥ: ............................................................................
www.palladianconferences.gr

