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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητοί κυρίες και κύριοι,
Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο
του 2006. Στεγάζεται στον 6ο όροφο του παραρτήματος του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α.
Κυριακού», Πτέρυγα «Ελένη Δαλακούρα», στην οδό Μεσογείων, αριθμός 24.
Η λειτουργία της βασίζεται στις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(Π.Ο.Υ.) για τις «φιλικές» προς τους εφήβους υπηρεσίες. Προσέρχονται έφηβοι (11-18 ετών)
με οποιοδήποτε οργανικό ή ψυχοκοινωνικό αίτημα, μαθησιακές δυσκολίες ή/και για απλή
συμβουλευτική, πρόληψη, σεξουαλική αγωγή, εμβολιασμούς κ.λ.π. Από τον Φεβρουάριο
του 2013, η Μ.Ε.Υ. λειτουργεί και ως επίσημο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Υπουργείου
Υγείας (www.youth-health.gr).
Η Μ.Ε.Υ. υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία (σε μαθητές και γονείς)
σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Μνημόνιο
συνεργασίας, Ιούνιος 2010 – επικαιροποίηση 8 Μαρτίου 2016), καθώς και προγράμματα
εκπαίδευσης φοιτητών, εκπαιδευτικών ιατρών και άλλων ειδικών που ασχολούνται με την
ηλικία αυτή. Παράλληλα, η Μ.Ε.Υ. έχει ερευνητική δραστηριότητα γύρω από τους βασικούς
πυλώνες της εφηβικής υγείας (διατροφή και παρεκτροπές, σεξουαλική ζωή, ψυχική υγεία,
εμβολιασμοί και πρόληψη, αθλητισμός). Υπάρχουν συνεργασίες με φορείς της χώρας,
ευρωπαϊκούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά τον κόσμο προκειμένου όλα τα
προγράμματα να συντονίζονται με τις διεθνείς κατευθυντήριες αρχές για τους νέους.
Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνονται ετήσια, κάθε Άνοιξη, τα «State of the Art»
Εντατικά Σεμινάρια Εφηβικής Ιατρικής σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς, τα οποία
αποτελούν πλέον θεσμό στη χώρα μας.
Το 11ο «State of the Art» Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής, θα
πραγματοποιηθεί 20-21 Απριλίου 2018. Συμμετέχουν επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων,
εκπαιδευτικοί και συνεργάτες από την Ευρώπη και παρουσιάζεται πλούσια θεματολογία,
πρωτοποριακά προγράμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ συμμετέχουν και τα
ίδια τα παιδιά με δικές τους δράσεις. Οι ενότητες καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες των νέων,
με δεδομένες τις προκλήσεις της περιβαλλοντικής τους εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο. Θα λάβει χώρα στο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου, ο οποίος έχει
συμβολική και ιστορική σημασία.
Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε όλους εκεί!
Με τιμή

Μαρίζα Τσολιά
Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας
Διευθύντρια Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων
«Π. & Α. Κυριακού»

Άρτεμις Κ. Τσίτσικα
Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής
Ιατρικής, Επιστημονική Υπεύθυνος Μονάδας
Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Νοσοκομείο Παίδων
«Π. & Α. Κυριακού»

ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Κόστος Συμμετοχής : 7,000 € (πλέον ΦΠΑ 24%)
Οφέλη χορηγού εταιρίας:
•

Διοργάνωση Δορυφορικής Διάλεξης μισής (1/2) ώρας, στο πλαίσιο του επιστημονικού
προγράμματος του Συνεδρίου (δικαίωμα επιλογής, βάσει ημερομηνίας επιβεβαίωσης)*.

•

Εκθεσιακός χώρος 8τ.μ. (προτεραιότητα στην επιλογή του χώρου)

•

Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση (προνομιακή σελίδα, προτεραιότητα βάσει της
ημερομηνίας επιβεβαίωσης) στο τελικό πρόγραμμα.

•

Τοποθέτηση διαφημιστικής ένθεσης στη συνεδριακή τσάντα

•

Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρείας στο Τελικό Πρόγραμμα

*Η αξιολόγηση της θεματολογίας και των ομιλητών του συμποσίου, καθώς και ο τελικός προσδιορισμός του
χρόνου διεξαγωγής του, θα πραγματοποιηθεί από την Οργανωτική/Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Κόστος Συμμετοχής : 5,000 € (πλέον ΦΠΑ 24%)
Οφέλη χορηγού εταιρίας:
•

Εκθεσιακός χώρος 8τ.μ. (προτεραιότητα στην επιλογή του χώρου)

•

Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση (προνομιακή σελίδα, προτεραιότητα βάσει της
ημερομηνίας επιβεβαίωσης) στο τελικό πρόγραμμα.

•

Τοποθέτηση διαφημιστικής ένθεσης στη συνεδριακή τσάντα

•

Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρείας στο Τελικό Πρόγραμμα

ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσία / Είδος προς χορηγία
Ενοικίαση stand 6τμ
Κάλυψη διαλείμματος καφέ
Κάλυψη διαλείμματος-ελαφριού γεύματος

Κόστος
3,000€
1,500€/διάλειμμα καφέ
2,000€

Διαφημιστική καταχώριση στο τελικό πρόγραμμα
(εσωτερική σελίδα) - Οι προνομιακές σελίδες διαφημιστικών
καταχωρήσεων θα διατεθούν εφόσον δε δοθούν σε μεγάλους χορηγούς
εταιρείες.

1,000€

Τοποθέτηση Banner στον εκθεσιακό χώρο (χωρίς την παρουσία
εκπροσώπου εταιρείας)

1,000€

Ένθεση διαφημιστικού Υλικού στη συνεδριακή τσάντα
Βραβεία

800€
1,000€

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με 24% Φ.Π.Α.

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

CHAIR DISPLAY
Ντύσιμο Συνεδριακής Καρέκλας
στη συνεδριακή αίθουσα με προϊοντική ή εταιρική σήμανση.

Προωθητική Ενέργεια, η οποία περιλαμβάνει τη σχεδίαση και την εκτύπωση χάρτινης
επιφάνειας για το «ντύσιμο» της πλάτης συνεδριακής καρέκλας με customized δημιουργικό
για προϊοντική ή εταιρική παρουσίαση. Στο κόστος της ενέργειας περιλαμβάνεται:
•
•
•
•

Ο σχεδιασμός δημιουργικών
Η εκτύπωση πλάτης (σε ειδικό χαρτόνι με κοπτικό, 4χρωμία)
Πλαστικοποίηση μιας όψης
Τοποθέτηση στις καρέκλες της συνεδριακής αίθουσας

Εκτιμώμενο κόστος ενέργειας:
•
•
•

Παρασκευή 20 Απριλίου: 2,000€ + 24% ΦΠΑ
Σάββατο 21 Απριλίου: 3,000€ + 24% ΦΠΑ
Για όλες τις ημέρες του συνεδρίου: 4,000€ + 24% ΦΠΑ

FLOOR DIRECTIONAL SIGNAGE
Τοποθέτηση αυτοκόλλητου υλικού (βινύλιο)
στο δάπεδο του εκθεσιακού χώρου με προϊοντική ή εταιρική σήμανση

Προωθητική ενέργεια, η οποία περιλαμβάνει τη σήμανση διαδρόμων σε όλους τους
συνεδριακούς και εκθεσιακούς χώρους του συνεδριακού κέντρου, με χρήση
αυτοκόλλητων βινυλίων δαπέδου. Στο κόστος της ενέργειας συμπεριλαμβάνονται ο
σχεδιασμός δημιουργικών, η εκτύπωση, πλαστικοποίηση, μορφοκοπή και
τοποθέτηση των βινυλίων.
Εκτιμώμενο κόστος ενέργειας: 2,500€ + 24% ΦΠΑ

COOKIES
Cookies με προϊοντική ή εταιρική σήμανση εκτυπωμένη σε ζαχαρόπαστα

Προωθητική Ενέργεια, η οποία περιλαμβάνει την παρασκευή μπισκότων (cookies), με
λογότυπο της χορηγού εταιρείας, τα οποία θα προσφερθούν στο διάλειμμα καφέ. Στο
κόστος της ενέργειας περιλαμβάνεται:
•
•
•
•

Παρασκευή μπισκότων 2 γεύσεων
Εκτύπωση ή σφραγίδα λογοτύπου εταιρείας σε ζαχαρόπαστα
Μεταφορά / συντήρηση και διανομή στα διαλείμματα μπισκότων
Προβλεπόμενη ποσότητα 350 μπισκότα/διάλειμμα καφέ

Εκτιμώμενο κόστος ενέργειας:
• Για 1 διάλειμμα καφέ: 1.500€ + ΦΠΑ 24%
• Για 2 διαλείμματα καφέ: 3.000€ + ΦΠΑ 24%
• Για όλα τα διαλείμματα καφέ: 3,500€ + ΦΠΑ 24%

