ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής
www.youth-med.gr

Μαζί για την Εφηβική Υγεία
Επιστημονικός Οργανισμός
www.youth-life.gr

Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)
Β΄Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Π&Α Κυριακού»
www.youth-health.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
WELCOME ΕΠΕ
Δ: 25ης Μαρτίου 11, 15232 Χαλάνδρι
T: 2112105553
F: 2110123632
W: www.welcometravel.gr
E: info@welcometravel.gr
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & A. Κυριακού», πτέρυγα «Ελένη Δαλακούρα», απευθύνεται σε εφήβους
11-18 ετών και παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν το φάσμα των αναγκών της ηλικίας αυτής. Βασικές
αιτίες προσέλευσης είναι θέματα ανάπτυξης, ενδοκρινολογικά, παχυσαρκία, διαταραχές πρόσληψης
τροφής (ανορεξία, βουλιμία), γυναικολογικά, ψυχοκοινωνικά, μαθησιακές δυσκολίες, σχολική φοβία,
οικογενειακή δυσλειτουργία, αντισύλληψη-σεξουαλική αγωγή, επαγγελματικός προσανατολισμός,
εμβολιασμοί κ.α. Από τον Φεβρουάριο του 2013, η Μ.Ε.Υ. λειτουργεί και ως Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο
του Υπουργείου Υγείας.
Η M.E.Y. αποτελεί δομή-πρότυπο για την οργάνωση υπηρεσιών υγείας που αφορούν την εφηβική
ηλικία. Στα πολυάριθμα ειδικά τμήματα της Μ.Ε.Υ. συμμετέχουν επιστήμονες με σημαντική γνώση και
εμπειρία σε θέματα Εφηβικής Ιατρικής. Ένας από τους βασικούς στόχους της Μ.Ε.Υ. είναι και η
εκπαίδευση φοιτητών, ειδικευομένων, ιατρών και άλλων επαγγελματιών στην Εφηβική Ιατρική,
δεδομένου ότι ο τομέας αυτός μόλις ξεκινά να αναπτύσσεται στη χώρα μας.
Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνονται ετήσια «State of the Art» Εντατικά Σεμινάρια Εφηβικής Ιατρικής σε
συνεργασία με σημαντικούς φορείς, τα οποία αποτελούν πλέον θεσμό για τη χώρα μας.
Το 9ο «State of the Art» Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής, έχει να παρουσιάσει πλούσια
θεματολογία και πρωτοποριακά προγράμματα, που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με Εθνικούς
και Ευρωπαϊκούς φορείς και καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες των νέων, με δεδομένες τις προκλήσεις
της περιβαλλοντικής τους πραγματικότητας.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και χορηγούνται 10 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης από τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Θα χαρούμε ιδιαίτερα να σας έχουμε κοντά μας και αυτή τη χρονιά.
Φιλικά,

Μαρίζα Τσολιά
Καθηγήτρια Παιδιατρικής
Διευθύντρια Β’ Παιδιατρικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Άρτεμις Κ. Τσίτσικα
Επικ. Καθηγήτρια
Παιδιατρικής - Εφηβικής Ιατρικής
Επιστημονική Υπεύθυνος Μ.Ε.Υ.
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ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
Χρυσός Χορηγός
Κόστος: 10.000€ +ΦΠΑ
Στο παραπάνω κόστος περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
 Δορυφορική Διάλεξη
 Εκθεσιακός χώρος 6τμ (δεν περιλαμβάνονται κατασκευές ή χωρίσματα)
 Καταχώρηση στο εσώφυλλο του προγράμματος με εκτύπωση του βιβλίου των
περιλήψεων
 Ένθεση διαφημιστικού εντύπου στην συνεδριακή τσάντα
 Προβολή λογοτύπου εταιρείας στο τελικό πρόγραμμα

Ασημένιος Χορηγός
Κόστος: 5.000€ +ΦΠΑ
Στο παραπάνω κόστος περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
 Δορυφορική Διάλεξη
 Εκθεσιακός χώρος 6τμ (δεν περιλαμβάνονται κατασκευές ή χωρίσματα)
 Καταχώρηση στο εσώφυλλο του προγράμματος με εκτύπωση του βιβλίου των
περιλήψεων
 Προβολή λογοτύπου εταιρείας στο τελικό πρόγραμμα

Χάλκινος Χορηγός
Κόστος: 3.500€ +ΦΠΑ
Στο παραπάνω κόστος περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
 Ένθεση διαφημιστικού εντύπου στην συνεδριακή τσάντα
 Εκθεσιακός χώρος 6τμ(δεν περιλαμβάνονται κατασκευές ή χωρίσματα)
 Προβολή λογοτύπου εταιρείας στο τελικό πρόγραμμα
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Χορηγικές ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Περιγραφή
Τοποθέτηση banner (1m) στον εκθεσιακό χώρο
Ένθεση διαφημιστικού εντύπου στη συνεδριακή τσάντα
Χορηγία διαλείμματος
Χορηγία γεύματος
Έκθεση υλικού με stand στον εκθεσιακό χώρο
Χορηγία δορυφορικής διάλεξης
Χορηγία δορυφορικού συμποσίου
Χορηγία Workshop
Καταχώρηση στο εσώφυλλο του προγράμματος με εκτύπωση του
βιβλίου των περιλήψεων
Βραβεία
Χορηγία επικοινωνίας στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα

Τιμή
1500€
1500€
2000€
3000€
2500€
2500€
4000€
2500€
3500€
1000€
2500€

Όλες οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 23%
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