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 Χαιρετισμός
Αγαπητοί Φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη Πανελλήνια Ιατρική Συνάντηση η οποία θα λάβει 
χώρα 22-24 Σεπτεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Caravel στην Αθήνα και τελεί υπό την 
αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Χειρουργών. Στη συνάντησή μας αυτή μέσα από την κοινή 
μας προσπάθειας διοργάνωσης ενός επιστημονικού συνεδρίου υψηλού επιπέδου, θα 
προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και να παρουσιάσουμε ό,τι πιο καινοτόμο επιστημονικά 
πάνω στις σύγχρονες θεραπευτικές και επεμβατικές μεθόδους στην Ορθοπαιδική και 
Τραυματολογία, στη Γενική Χειρουργική, στη Νευροχειρουργική, στην Καρδιολογία και 
Επεμβατική Καρδιολογία, στην Αγγειοχειρουργική, στην Ουρολογία, στην Χειρουργική 
αντιμετώπιση της Παθολογίας των Ενδοκρινών Αδένων, στην Πλαστική Χειρουργική, στην 
Αναισθησιολογία και στη Λοιμωξιολογία.

Για μια ακόμα φορά, η Ιατρική Κοινότητα της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών, μετά από 20 
χρόνια σταθερά ανοδικής πορείας στο χώρο της υγείας, και πλαισιωμένη από μία ομάδα 
διακεκριμένων εξειδικευμένων ιατρών συνεχίζει με το ίδιο όραμα παροχής υψηλής 
ποιότητας και στάθμης υπηρεσιών υγείας. Έχοντας στελεχωθεί από ανθρώπινο δυναμικό 
που διακρίνεται για την άρτια επιστημονική του κατάρτιση και διαθέτοντας την πιο 
σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, η Κλινική μας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα από τα 
πιο οργανωμένα, σύγχρονα, αυτόνομα, νοσηλευτικά κέντρα της Ελλάδας. 

Σε συνεργασία με το καταξιωμένο διεθνώς Κολλέγιο Ελλήνων Χειρουργών αποφασίσαμε 
να συναντηθούμε με τους συναδέλφους Ιατρούς στις 22-24 Σεπτεμβρίου 2017 προκειμένου 
να συζητήσουμε για τις προοπτικές της Ιατρικής στο άμεσο και απώτερο μέλλον, έχοντας 
ως γνώμονα ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης καθημερινά θεραπεύουμε ή/και 
χειρουργούμε ασθενείς έξω από τα στενά σύνορα της χώρας μας (Τουριστική Ιατρική). 
Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουν οι εξειδικευμένοι ιατροί ανά ειδικότητα τις πιο σύγχρονες 
τεχνικές και θεραπείες που εφαρμόζουμε και στην Κλινική μας και πάντα βάση των Διεθνών 
δεδομένων. Εξάλλου οι ιατροί μας παρακολουθούν και συμμετέχουν στις διεθνείς εξελίξεις 
με τις επιστημονικές τους εργασίες σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο και με βάση την προσωπική μου πεποίθηση, θα προσεγγίσουμε και 
θα συζητήσουμε τα σύγχρονα ιατρικά δεδομένα για τα πιο συχνά και σημαντικά θέματα που 
απασχολούν τους ασθενείς μας καθημερινά, σε ένα επιστημονικό πρόγραμμα ενοτήτων ανά 
ειδικότητα, με 14 στρογγυλά τραπέζια και 4 δορυφορικά συμπόσια. 

Με ιδιαίτερη τιμή σας προσκαλώ να συμμετέχετε ενεργά στη Πανελλήνια Ιατρική μας 
Συνάντηση, προκειμένου να συζητήσουμε τα σύγχρονα σημαντικά θέματα που απασχολούν 
ιατρούς και ασθενείς στην αρχή του 21ου αιώνα λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις προκλήσεις 
των καιρών αυτών και τις αλλαγές στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. 

Με εκτίμηση,

Δρ. Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος
Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κεντρικής Κλινικής Αθηνών



Χορηγικές Δυνατότητες

Δορυφορικά Συμπόσια / Διαλέξεις 

Έκθεση

Καταχωρήσεις στο Τελικό Πρόγραμμα 

Λοιπές Χορηγίες 

Δορυφορικό Συμπόσιο (διάρκεια 60’)  .................................................................................6.000 € 

Δορυφορική Διάλεξη (διάρκεια 30’)  ..................................................................................4.000 € 

Εκθεσιακός χώρος ....................................................................................................................4.000 €

Εταιρικό ή προϊοντικό Banner ...........................................................................................2.500 €

Οπισθόφυλλο  ............................................................................................................................4.000 € 

Εσωτερική Οπισθόφυλλου ..................................................................................................2.000 € 

Σαλόνι (2 αντικριστές σελίδες)  ................................................................................................4.500 € 

Εσωτερική Εξωφύλλου .........................................................................................................2.000 € 

1η εσωτερική σελίδα δεξιά  ...................................................................................................2.000 €

Εσωτερική σελίδα  ................................................................................................................... 1.200 € 

Ένθετο στη συνεδριακή τσάντα  .........................................................................................1.000 € 

Διάλειμμα καφέ  ........................................................................................................................2.000 € 

Internet Corner  .........................................................................................................................2.500 € 

Σταθμός φόρτισης κινητών & ΗΥ  ....................................................................................3.000 € 

Ντύσιμο Τεχνικής Γραμματείας  ........................................................................................2.000 € 

Προβολή εταιρίας/προϊόντος σε οθόνη στη Γραμματεία  ........................................3.000 €

Προβολή εταιρίας/προϊόντος σε οθόνη στη συνεδριακή αίθουσα  ....................3.500 € 

Πανό ή roll-up Συνεδρίου .....................................................................................................2.000 €

Barcode system  ........................................................................................................................3.000 € 

Πανελλήνια Ιατρική Συνάντηση:
Σύγχρονες θεραπευτικές και επεμβατικές μέθοδοι.

Προσεγγίσεις και προοπτικές.
22 -24 Σεπτεμβρίου 2017, Divani Caravel Hotel, Αθήνα

Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
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Οργάνωση - Γραμματεία Συνεδρίου

Εκθεσιακό πλάνο

Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι 
Τ  210 6827405, 210 6839690-1 F  210 6827409 E  estasinou@tmg.gr 

w  w  w  .  t  m  g  .  g  r 

Υπεύθυνη Συνεδρίου 
Έλια Στασινού, E  estasinou@tmg.gr 

Υπεύθυνη Tουριστικού Τμήματος Συνεδρίου 
Γεωργία Σαμωνά, E  gsamona@tmg.gr
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