
 
                                 

                                                  Αθήνα, 6 Αυγούςτου 2015 
ΠΡΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ 
 
Αξιότιμη κυρία/ Αξιότιμε κύριε, 
 
Η Πανελλήνια Ένωςη Υαρμακοποιών με ιδιαίτερη χαρά ςασ ανακοινώνει την διοργάνωςη του 17ου 

Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συνεδρίου, με θέμα: «Φάρμακα, καλλυντικά, ςυμπληρώματα 
διατροφήσ: Μοχλόσ ανάπτυξησ τησ οικονομίασ τησ χώρασ μασ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί 08- 
11 Οκτωβρίου 2015, ςτο Πολεμικό Μουςείο ςτην Αθήνα. 
 
Σο Πανελλήνιο Υαρμακευτικό υνέδριο, διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και αποτελεί πλέον 
καταξιωμένο θεςμό.  
 
το πρόγραμμα του 17ο υνεδρίου περιλαμβάνονται ομιλίεσ από καταξιωμένουσ Έλληνεσ και ξένουσ 
επιςτήμονεσ, καθώσ και ειδικού ενδιαφέροντοσ ςτρογγυλέσ τράπεζεσ και δορυφορικά ςυμπόςια. 
 
Σο υνέδριο μασ έχει ωσ ςκοπό τη ςυνεχιζόμενη ενημέρωςη και  μπορείτε να ςυνειςφέρετε ςτην 
προςπάθεια μασ αυτή, με χορήγηςη εντύπου υλικού ή και την παρουςία των δραςτηριοτήτων ςασ 
μέςω εκθεςιακού χώρου και ενημερωτικών εντύπων. 
Με γνώμονα την δύςκολη οικονομική κατάςταςη και με δεδομένη την αμέριςτη ςυμπαράςταςη ςασ, 
διαμορφώςαμε τα κόςτη ςυμμετοχήσ ςασ, ωσ ακολούθωσ ανά ανταποδοτικό όφελοσ: 
 

- Εκθεςιακόσ χώροσ (6 τ.μ.): 2.000€ + Υ.Π.Α. 
- Διαφημιςτική ολοςέλιδη καταχώρηςη ςτο πρόγραμμα  με ταυτόχρονη  αναγραφή ςασ ςτα 

πρακτικά ωσ χορηγoύ  : 1.800€ + Υ.Π.Α. 
- Ένθεςη διαφημιςτικού υλικού ςτισ τςάντεσ του υνεδρίου : 1.000€ + Υ.Π.Α. 
- Δορυφορικό υμπόςιο 60 λεπτών: 6.000€+ Υ.Π.Α. 
- Δορυφορική Διάλεξη 20 λεπτών: 4.000€+Υ.Π.Α. 

 
Πακέτα Συμμετοχήσ* 
 

- Πακέτο Α΄ : 8.000€  

 Εκθεςιακόσ χώροσ ( 6 τ.μ.) 

 Διαφημιςτική ολοςέλιδη καταχώρηςη ςτο πρόγραμμα   

 Δορυφορικό υμπόςιο 60 λεπτών 

 Ένθεςη διαφημιςτικού υλικού ςτισ τςάντεσ του υνεδρίου 
 

- Πακέτο Β’ : 5.500€ 

 Εκθεςιακόσ χώροσ (6 τ.μ.) 

 Δορυφορική Διάλεξη 20 λεπτών   

 Διαφημιςτική ολοςέλιδη καταχώρηςη ςτο πρόγραμμα  με ταυτόχρονη  αναγραφή ςασ 
ςτα πρακτικά ωσ χορηγoύ   
 

*Το πακέτο Α και Β προςφέρεται μια φορά μόνο ςτο Πρόγραμμα του Συνέδριου, ωσ εκ τούτου θα τηρηθεί 
αυςτηρή ςειρά προτεραιότητασ. 
 
 
 
 



 
 
 
Θεωρούμε δεδομένο το ενδιαφέρον τησ Υαρμακευτικήσ αγοράσ για το μοναδικό επιςτημονικό 
ςυνέδριο τησ ένωςησ μασ και περιμένουμε την ενεργό ςυμμετοχή τησ εταιρείασ ςασ ςε αυτό. 

 
Μετά τιμήσ, 

Για το 17ο Πανελλήνιο Υαρμακευτικό υνέδριο, 
 
 
 
           Η  Πρόεδροσ Δ.Σ./Π.Ε.Φ                                                                                        Ο Πρόεδροσ του Συνεδρίου 
& Πρόεδροσ τησ Οργανωτικήσ Επιτροπήσ  
                     του Συνεδρίου                                                                                   
 
 
 

             Μαρία Καπετανίδου                                                                         Καθηγητήσ  Α. Λ. Σκαλτςούνησ  
 
 
 
 
Για οποιαδήποτε  πληροφορία, παρακαλώ  επικοινωνήςτε με την οργανώτρια εταιρεία:  
 
ΟΝΕ ΤΟ ΟΝΕ Α.Ε. :  210 7254383-385-386, fax 210 7254384 ,  
 
E-mail: info@one2onesa.com, vpapatsoni@one2onesa.com, apalamari@one2onesa.com  
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