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2nd ATHENS HEALTH FORUM
Η PALLADIAN CONFERENCES διοργανώνει το 2nd ATHENS
HEALTH FORUM . Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2015, στo ξενοδοχείο Ν.J.V. Athens Plaza. Την επιμέλεια του
συνεδρίου και τον συντονισμό των θεματικών πάνελ συζητήσεων
θα έχει o δημοσιογράφος για θέματα υγείας Μιχάλης Κεφαλογιάννης. Κύριοι χορηγοί επικοινωνίας είναι η εφημερίδα
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ και ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, η εφημερίδα ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, το www.MEDsin.gr, www.toxrima.gr, το
www.sofokleousin.gr, το www.ecozen.gr, το www.life2day.gr,
το newsletter Insurance Daily και το περιοδικό Ασφαλιστικό
Marketing.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
γιατι να συμμετεχω

Στις νέες προκλήσεις στο χώρο της
υγείας επικεντρώνεται το 2nd ATHENS
HEALTH FORUM . Με βάση τα νέα δεδομένα, οι συμμετέχοντες αναζητούν λύσεις μέσα από το διάλογο για να παραμείνει βιώσιμο το Ε.Σ.Υ. και να γίνει πιο
αποτελεσματική η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα μας. Στο συνέδριο
θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν
στην πολιτική του φαρμάκου, τόσο του
Ελληνικού όσο και του εισαγόμενου, την
τιμολόγησή του και τα πιθανά οφέλη για
την οικονομία αλλά και για τους ασφαλισμένους. Πεδίο συζήτησης θα αποτελέσει
επίσης η αναπτυξιακή προοπτική στον
τομέα της έρευνας και των νέων τεχνολογιών. Στόχος του συνεδρίου είναι να
αναπτυχθούν ρεαλιστικές προτάσεις που
θα συμβάλλουν στην καλύτερη προσβασιμότητα των ασθενών στην υγεία και τη
χάραξη πολιτικών για ένα πιο ευέλικτο
και αποτελεσματικό σύστημα υγείας.
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
I

Πολιτική Υγείας: Νέες προκλήσεις

•
•
•
•

Οι λύσεις για να παραμείνει βιώσιμο το Ε.Σ.Υ.
Ο έλεγχος και η λειτουργία των νοσοκομείων
Η πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας
Ο νέος ρόλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΙΙ

Φάρμακο: Τα σημεία τριβής

•
•
•
•

Η έλλειψη σταθερής πολιτικής
Το δίλημμα για το Ελληνικό και το εισαγόμενο
Η τιμολόγησή του
Τα οφέλη για τον ασφαλισμένο

ΙΙΙ

Έρευνα: Προοπτική για ανάπτυξη

•
Η κλινική έρευνα στην Ελλάδα
•
Το κόστος και το όφελος
•
Οι νέες τεχνολογίες
•	Διεθνή προγράμματα και ευκαιρίες

IV

Το μέλλον: Προτάσεις και ρεαλισμός

•
•
•
•

Πρόσβαση στο δημόσιο και ιδιωτικό σύστημα υγείας
Η τεχνολογία ενάντια στη γραφειοκρατία και τη διαφθορά
Όλα όσα πρέπει να γίνουν άμεσα
Συμπεράσματα
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ΤΟ ΚΟΙΝΟ
•
Εκπρόσωποι της κυβέρνησης και αντίστοιχων υπουργείων
•
Εκπρόσωποι θεσμικών φορέων
•
Εκπρόσωποι Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
•
Στελέχη Ε.Ο.Φ. και υγειονομικών περιφερειών
•
Στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών φαρμακευτικών Εταιρειών
•
Στελέχη εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού και υπηρεσιών
•
Στελέχη φαρμακαποθηκών
•
Διοικητές δημόσιων & ιδιωτικών νοσοκομείων
•
Ακαδημαϊκοί, Επιστήμονες, Ερευνητές, Εμπειρογνώμονες
•
Στελέχη του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου
•
Συμβουλευτικές εταιρείες
•	Δικηγορικά γραφεία
•
Εταιρείες επικοινωνίας
•
Μέλη Επιμελητηρίων και Συνδέσμων
•
Εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε.
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Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS είναι 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 14 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 (Palladian
Conferences) εντός της εταιρίας με αντικείμενο τη διοργάνωση συνεδρίων.
Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η ανάδειξη σημαντικών θεμάτων από
όλο το φάσμα της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Στα
συνέδρια της PALLADIAN τα θέματα που πραγματεύεται κάθε συνέδριο δεν προσεγγίζονται επιδερμικά. Αντίθετα, μέσα από γόνιμο διάλογο και εποικοδομητικές αντιπαραθέσεις,
επιχειρείται η ανάδειξη κάθε πτυχή του θέματος, με στόχο την ουσιαστική προσέγγιση
του, για την επιλογή του βέλτιστου τρόπου επίλυσής του.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ATHENS HEALTH FORUM 2014-Rebuilding Health in Greece Εθνική Ασφαλιστική, 24/06/14
FOOD FOR SUCCESS Ηelexpo, 01/07/14
ATHENS LAW FORUM ON TAXATION Titania, 21/11/14
ΗR MEETS LAW (Workshop), Αμφιθέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, 15/12/14
ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Αμφιθέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, 18/12/14
ATHENS DIABETES FORUM-Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή Αίγλη Ζαππείου, 12/03/15
ATHENS WOMEN FORUM 2015 Αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης, 20/04/15
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ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
GOLD SPONSOR (10.000 € + 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).
•Π
 αρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του

συνεδρίου.
•Π
 ροβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου.
• 20 προσκλήσεις για το συνέδριο.
•Δ
 ιανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.
•Π
 λήρης απολογισμός του συνεδρίου.

SILVER SPONSOR (8.000 € + Φ.Π.Α.)
παροχες

•Σ
 τέλεχος του χορηγού συμμετέχει σε πάνελ επιλογής του.
• Εκθεσιακό χώρο διαστάσεων 3μ. x 2μ. στο lobby του συνεδρίου.
• Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου

(καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό).
• Παρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του
συνεδρίου.
• Προβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου.
• 15 προσκλήσεις για το συνέδριο.
• Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.
• Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου.
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BRONZE SPONSOR (5.000 € + Φ.Π.Α.)
παροχες

• Προωθητικό χώρο-τραπέζι (ή banner) στον εκθεσιακό χώρο (lobby) του συνεδρίου.
• Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου

(καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό).
• Παρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του
συνεδρίου.
• Προβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου.
• 10 προσκλήσεις για το συνέδριο.
• Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.
• Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου.

CONTRIBUTOR (3.000 € + Φ.Π.Α.)
παροχες

• Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου

(καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό).
• Παρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του
συνεδρίου.
• Προβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου.
• 5 προσκλήσεις για το συνέδριο.
• Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.
• Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου.

SUPPORTER (1.500 € + Φ.Π.Α.)
παροχες

• Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου

(καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό).
• Προβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου.
• 3 προσκλήσεις για το συνέδριο.
• Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.
• Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου.
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Κόστος συμμετοχής
1. Ροτόντα 8 ατόμων:

€2.500 με ΦΠΑ

2. Ατομική συμμετοχή: €250 με ΦΠΑ
παροχες

•Π
 αρακολούθηση του συνεδρίου, ενημέρωση για τα συμπεράσματα, πιστοποιητικό
παρακολούθησης και συμμετοχή στο γεύμα.

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

Γρηγόρης Λεωνίδης

Γιώργος Μελιτσιώτης

managing partner

sales director

Κατερίνα Μαντζίνου
conferences manager

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

Τηλ: 210-3392321
6951662436
georgemelic@gmail.com

Τηλ: 210-3392321
6944700893
mantzinou@palladian.gr

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

Χριστίνα Δρίτσα
αccount εxecutive

Τηλ: 210-3392321
dritsa@palladian.gr
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ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε κατωτέρω τα στοιχεία σας
και να τα στείλετε στο email: palladian@palladian.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
1. Ο
 νοματεπώνυμο:...................................................................................................................................................
Θέση εργασίας: ................................................. Τηλ.: ............................. Email: ..................................................
2. Ο
 νοματεπώνυμο:....................................................................................................................................................
Θέση εργασίας: ................................................. Τηλ.: ............................. Email: ..................................................
3. Ο
 νοματεπώνυμο:...................................................................................................................................................
Θέση εργασίας: ................................................. Τηλ.: ............................. Email: ..................................................
4. Ο
 νοματεπώνυμο:...................................................................................................................................................
Θέση εργασίας: ................................................. Τηλ.: ............................. Email: ..................................................
5. Ο
 νοματεπώνυμο:...................................................................................................................................................
Θέση εργασίας: ................................................. Τηλ.: ............................. Email: ..................................................

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

Τρόποι Πληρωμής:
Θα καταθέσω το ποσό των ……...….. €, που αντιστοιχεί στο κόστος συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό
σας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΙΒΑΝ: GR34 0171 5500 0065 5010 1230 629 (Δικαιούχος
PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALIST). Παρακαλούμε να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης,
στο οποίο να αναγράφετε καθαρά το όνομά σας, με fax στη γραμματεία του συνεδρίου, στο 210-339232

Στοιχεία υπεύθυνου για τη πληρωμή στην εταιρεία σας:
Ονοματεπώνυμο:..........................................................................................................................................................
Θέση εργασίας: ................................................. Τηλ.: ................................ Email: ....................................................

πολιτική ακυρώσεων 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 (3) τρεις ημέρες πριν το συνέδριο, θα τιμολογηθεί το σύνολο του
κόστους συμμετοχής.

