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ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
H PALLADIAN διοργανώνει για 3η συνεχή χρονιά 
το Athens heAlth FORUM 2016 το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016,
στο n.J.V. Athens Plaza.

Στο συνέδριο, το συντονισμό του οποίου θα έχει o 
δημοσιογράφος Μιχάλης Κεφαλογιάννης, θα συζητηθούν 
όλα τα επίκαιρα θέματα που απασχολούν το παρόν αλλά
και το μέλλον του δημόσιου συστήματος υγείας.

www.palladianconferences.gr
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

I ΥΓΕΙΑ s.O.s - ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΟΡΟΥΣ 

• Οι ελλείψεις και ο πραγματικός κίνδυνος για το Ε.Σ.Υ.
• Το στοίχημα της πρωτοβάθμιας. Σε αδιέξοδο οι ασθενείς.
• Οι πηγές χρηματοδότησης και η αμφισβήτησή τους.

ίί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

• Ο «γόρδιος δεσμός» για διαφάνεια στις προμήθειες.
• Η γραφειοκρατία στον ΕΟΠΥΥ και οι λύσεις που σχεδιάζονται. 
• Η εμπειρία από την ηλεκτρονική συνταγογράφιση. 

ίίί Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ

• Μειώθηκε η δαπάνη, οφελήθηκαν οι ασφαλισμένοι;
• Η πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα.
• Τεχνητές ή πραγματικές οι ελλείψεις;
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ΤΟ ΚΟΙΝΟ
• Εκπρόσωποι της κυβέρνησης και αντίστοιχων υπουργείων

• Εκπρόσωποι θεσμικών φορέων

• 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

• Διευθυντές Ε.Σ.Υ.

• 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 λει-
τουργίας της η PAllADIAn έχει να επιδείξει ένα μακρύ ιστορικό επιτυχημένων ολο-
κληρωμένων 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. Από τότε η 
εταιρία διοργάνωσε 12 συνέδρια. Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η 
ανάδειξη σημαντικών θεμάτων από όλο το φάσμα της οικονομικής, επιχειρηματικής 
και κοινωνικής ζωής της χώρας. 
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ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

GOlD sPOnsOR (8.000 € + Φ.Π.Α.)

παροχες

•  Στέλεχος του χορηγού πραγματοποιεί ομιλία 10 λεπτών και συμμετέχει σε 
θεματική ενότητα της επιλογής του.

•  Δυνατότητα διοργάνωσης workshop σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο διάρκειας 
30 λεπτών.

•  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.

sIlVeR sPOnsOR (7.000 € + Φ.Π.Α.)

παροχες

•  Στέλεχος του χορηγού πραγματοποιεί ομιλία 10 λεπτών και συμμετέχει σε 
θεματική ενότητα της 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.

•  10 προσκλήσεις για το συνέδριο.

•  Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.

•  Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου.
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BROnze sPOnsOR (6.000 € + Φ.Π.Α.)

παροχες

•  Στέλεχος του χορηγού συμμετέχει σε θεματική ενότητα της 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.

•  8 προσκλήσεις για το συνέδριο.

•  Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.

•  Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου.

COntRIBUtOR (3.500 € + 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.

•  6 προσκλήσεις για το συνέδριο.

•  Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.

•  Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου.
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sUPPORteR (1.500 € + 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.

•  3 προσκλήσεις για το συνέδριο.

•  Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.

•  Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου.

% Σηματοποιημένη Ροτόντα 8 ατόμων: €1.800 με ΦΠΑ

% Ατομική συμμετοχή: €250 πλέον ΦΠΑ

παροχες

•  Παρακολούθηση του συνεδρίου, ενημέρωση για τα συμπεράσματα, πιστοποιητικό 

παρακολούθησης και συμμετοχή στο γεύμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χριστίνα Δρίτσα
conferences manager

Τηλ.: 210-3392321,
Κιν.: 6948-681515
dritsa@palladian.gr

Γρηγόρης Λεωνίδης
managing partner

Τηλ.: 210-3392321,
Κιν.: 6979-982965
leonidis@palladian.gr

Για πληροφορίες σχετικά με το χορηγικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα του Συνεδρίου πα-
ρακαλώ επικοινωνήστε με:

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


