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Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή

Τετάρτη 24 Μαΐου 2017
N.J.V. Athens Plaza

2nd
Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή

Τετάρτη

24 Mαΐου 2017
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
N.J.V. Athens Plaza

Η Ελληνική Εταιρία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού και των
Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) διοργανώνει το 2ND ATHENS DIABETES
FORUM – Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή, 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.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Mαΐου 2017, στην ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza. Την επιμέλεια του συνεδρίου και τον συντονισμό των
θεματικών πάνελ συζητήσεων θα έχει ο δημοσιογράφος για θέματα υγείας
Μιχάλης Κεφαλογιάννης, ο οποίος μέσα από μια πρωτοποριακή παρουσίαση,
θα βάλει στο μικροσκόπιο τα φλέγοντα θέματα που αφορούν το διαβήτη στη
χώρα μας.
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τετάρτη

24 Mαΐου 2017
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
N.J.V. Athens Plaza

ΕΝΟΤΗΤΑ I
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ II
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ & ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ III
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ Σ.Δ. ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
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ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Τετάρτη

24 Mαΐου 2017
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
N.J.V. Athens Plaza

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης και αντίστοιχων υπουργείων
Εκπρόσωποι θεσμικών φορέων
Σύλλογοι Ασθενών
Στελέχη ΕΟΦ και υγειονομικών περιφερειών
Στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών φαρμακευτικών Εταιρειών
Στελέχη εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού και υπηρεσιών
Στελέχη φαρμακαποθηκών
Στελέχη εταιρειών τροφίμων
Διοικητές δημόσιων & ιδιωτικών νοσοκομείων
Ακαδημαϊκοί, Επιστήμονες, Ερευνητές, Εμπειρογνώμονες
Στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου
Συμβουλευτικές εταιρείες
Δικηγορικά γραφεία
Εταιρείες επικοινωνίας
Μέλη Επιμελητηρίων και Συνδέσμων
Εκπρόσωποι των ΜΜΕ
Ασθενείς ή μη που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις
στο θέμα του διαβήτη και για τον ρόλο της σωστής διατροφής.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ /
ΦΟΡΕΑΣ

Τετάρτη

24 Mαΐου 2017
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
N.J.V. Athens Plaza

Ελληνική Εταιρία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού και των Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ)
Η Ελληνική Εταιρία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού & των Διαταραχών
Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2004.
Οι στόχοι της εταιρίας είναι, εκτός των άλλων, η έρευνα, η μελέτη και η ολιστική προσέγγιση της Παχυσαρκίας, των Μεταβολικών Νόσων και των Διαταραχών Διατροφής
και των Νοσημάτων που σχετίζονται με τη Διατροφή, η μελέτη και σύσταση πρακτικών
μέτρων, στο πλαίσιο των δικαιοδοσιών της Εταιρίας, που θα επιδιώκουν την εφαρμογή
των πορισμάτων της έρευνας στο γενικό πληθυσμό, η διευκόλυνση της επικοινωνίας
και της συνεργασίας μεταξύ των ιατρών και λοιπών επιστημόνων που ασχολούνται με
τα Νοσήματα της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού και της Διατροφής σε όλη την Ελληνική επικράτεια και στο διεθνή χώρο καθώς και η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στα
αντικείμενα του Σωματείου.
Η εταιρία διοργανώνει κάθε χρόνο δύο επιστημονικές εκδηλώσεις, μία στην Αθήνα
την άνοιξη με τη μορφή Διεθνούς Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου στη Παχυσαρκία και
το Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και άλλη μία με τη μορφή Διεθνούς Συνεδρίου με
θεματολογία που αφορά τη Παχυσαρκία, τα Μεταβολικά Νοσήματα και τις Διαταραχές
Διατροφής.
Και στις δύο αυτές επιστημονικές εκδηλώσεις υπάρχουν ειδικές ομιλίες και παρουσιάσεις για την ενημέρωση των φαρμακοποιών και άλλων επαγγελματιών υγείας, καθώς
και του κοινού.
Στα πλαίσια της κοινωνικής της δράσης για την προαγωγή της υγείας στο γενικό πληθυσμό, η ΕΠΑΜΕΔΙ έχει οργανώσει και διεξάγει με τη συνεργασία του Δήμου Υμηττού
και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου επιστημονική μελέτη στο σχολικό πληθυσμό για τη
διερεύνηση και ανίχνευση της Παχυσαρκίας και των Διαταραχών Διατροφής στα παιδιά
και τους εφήβους.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Τετάρτη

24 Mαΐου 2017
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
N.J.V. Athens Plaza

Η PALLADIAN (www.palladian.gr) 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 στη δημιουργία, το 2014, ενός νέου, ανεξάρτητου business unit PALLADIAN CONFERENCES (www.palladianconferences.gr) εντός της εταιρίας με
αντικείμενο τη διοργάνωση συνεδρίων.
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ΧΟΡΗΓΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη

24 Mαΐου 2017
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
N.J.V. Athens Plaza

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
(προσκλήσεις, κεντρικό σκηνικό).
Παρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του συνεδρίου.
Προβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου.
20 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
(προσκλήσεις, 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.

BRONZE SPONSOR (5.000 € + 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
(προσκλήσεις, 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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CONTRIBUTOR (3.000 € + 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
(προσκλήσεις, 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
(προσκλήσεις, κεντρικό σκηνικό).
Παρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του συνεδρίου.
Προβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου.
2 προσκλήσεις για το συνέδριο.
Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.
Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου.

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΡΟΤΟΝΤΑ 8 ΑΤΟΜΩΝ: €1.500 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρακολούθηση του συνεδρίου
Ενημέρωση για τα συμπεράσματα
Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Συμμετοχή στο γεύμα
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Γρηγόρης Λεωνίδης
MANAGING PARTNER

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

Χριστίνα Δρίτσα
CONFERENCES MANAGER

Τηλ.: 210-3392321
Κιν.: 6948-681515
dritsa@palladian.gr
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24 Mαΐου 2017
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
N.J.V. Athens Plaza

