
 
 

 
 

          
 

 
 

 
    Δηλώστε συμμετοχή στο μεγαλύτερο Eκθεσιακό και Συνεδριακό Forum16 - 17 Απριλίου 2016

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ

Ελληνική Εταιρεία  
Μαστολογίας

www.dyoforum.gr 



Αγαπητοί Συνεργάτες, 

Με ιδιαίτερη χαρά, θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό, ότι ο όμιλος  ΖΙΤΑ (Zita Congress & Zita Medical Management) 
και το περιοδικό «ΔΥΟ» (Διατροφή - Υγεία - Ομορφιά), οργανώνουν Επιστημονικό και Εκθεσιακό Forum στις 16 & 
17 Απριλίου 2016. Πολύτιμοι αρωγοί στην προσπάθεια αυτή είναι συγκεκριμένες επιστημονικές εταιρείες, οι οποίες θα 
διοργανώσουν δέκα (10) Επιστημονικές Ημερίδες, εγκεκριμένες από ΕΟΦ και ΣΦΕΕ. 

Οι Ημερίδες αυτές, την επιμέλεια και την οργάνωση των οποίων έχουν οι παραπάνω φορείς, αποσκοπούν στη καθιέρωση, 
ετησίως, ενός πολυθεματικού Επιστημονικού και Εκθεσιακού γεγονότος που αποτελεί νέο θεσμό για τα Ελληνικά δεδομέ-
να. Η ευρεία θεματολογία στοχεύει στη συνύπαρξη ιατρών όλων των ειδικοτήτων, φαρμακοποιών, νοσηλευτών 
και επιστημόνων υγείας, διατροφής και ομορφιάς με απώτερο σκοπό την εκπαίδευση και ενημέρωση τους από 
κορυφαίους επιστήμονες σε κάθε τομέα, αλλά και από την αντίστοιχη Βιομηχανία.

Πιστεύουμε ότι η διοργάνωση αυτή, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση στα 
θέματα που αφορούν στην υγεία και κυρίως στην θωράκιση και  πρόληψη αυτής. Είναι ίσως η πρώτη φορά, που σε 
έναν κοινό χώρο, θα συναντηθούν χιλιάδες επιστήμονες (ιατροί και φαρμακοποιοί), νοσηλευτές, επιστή-
μονες υγείας, διατροφής και ομορφιάς και σύσσωμη η βιομηχανία, που υποστηρίζει με προϊόντα και σύγ-
χρονο εξοπλισμό, τον τόσο σημαντικό για την ζωή μας χώρο της υγείας, της διατροφής και της ομορφιάς. 
Παράλληλα θα υπάρξει διοργάνωση Public Day με ελεύθερη προσέλευση κοινού με σκοπό την ενημέρωση τους σε θέμα-
τα πρόληψης της υγείας.

Το ΔΥΟ Forum θα λάβει χώρα στο εξαιρετικό Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο METROPOLITAN EXPO, στο Διεθνές Αερο-
δρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι παραπάνω Επιστημονικές Εταιρείες, η ZITA GROUP και το περιοδικό «ΔΥΟ», σας προσκα-
λούν με ιδιαίτερη χαρά να συμμετάσχετε, σαν εταιρεία, σε αυτήν την εξαίρετη διοργάνωση, την οποία αναμένεται να παρα-
κολουθήσουν: α) 5.000 - 7.000 περίπου ιατροί των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, και β) 3.000 - 5.000 φαρμακοποιοί. 

Παράλληλα, παραμένουμε στη διάθεση σας, όχι μόνο για διευκρινήσεις, αλλά και για προτάσεις που θα μπορούσαν να 
βελτιώσουν ακόμα περισσότερο το όραμα και τους οργανωτικούς στόχους αυτού του Forum, αφού και η πρόθεση των 
Επιστημονικών Εταιρειών, αλλά και ημών στην ΖΙΤΑ, είναι το πολύπλευρο αυτό οργανωτικό γεγονός να καθιερωθεί σε 
ετήσια βάση. 

Σημειωτέων ότι η είσοδος για τους επιστήμονες θα είναι δωρεάν. 

Ευελπιστώντας σε θετική ανταπόκριση από πλευράς σας, παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω 
διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε. 

Με εκτίμηση, 

Γεράσιμος Κουλουμπής 
Εμπορικός Διευθυντής ΖΙΤΑ GROUP

Διευθυντής Έκδοσης Περιοδικού ΔΥΟ 
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Zita Medical Management   



 ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ

 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ & ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Α’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ -  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

10 Επιστημονικές Ημερίδες 
(εγκεκριμένες από ΕΟΦ & ΣΦΕΕ) 

των παρακάτω  
Επιστημονικών Εταιρειών 

Ελληνική Εταιρεία  
Μαστολογίας



Θεματολογία 

  Ασφάλεια βρεφικών  
& παιδιατρικών καλλυντικών 

  Μύθοι και Αλήθειες για τα Eμβόλια  
  Διατροφή του βρέφους  
και του μικρού παιδιού

  Λοιμώξεις 
  Άθληση 
  Συμπληρώματα διατροφής 
  Σεξουαλικότητα & Αντιγήρανση 
  Κοσμητολογία 
  Οστεοπόρωση και Άσκηση 
  Φυτικά Καλλυντικά 
  Υγεία του δέρματος 

 Προληπτική Ιατρική 
 Αντιγήρανση 
 Διατροφή 
 Ομορφιά & Ευεξία
  Νεότερες εξελίξεις σε ενέσιμες  
θεραπείες προσώπου και σώματος 
  Διαβήτης
  Καρδιαγγειακή Υγεία
  Μαιευτική - Γυναικολογία
  Παιδιατρική
  Αισθητική Οδοντιατρική 
  Καλλυντικά & Ομορφιά  
  Παχυσαρκία και Μεταβολισμός 

Θα προσκληθούν 20.000 Ιατροί,
10.000 Φαρμακοποιοί  

από όλη την Ελλάδα 

Επιστημονικές Εταιρείες, 
Ιατροί, Φαρμακοποιοί, 

Επιστήμονες του χώρου 
της Υγείας, Διατροφής, 

Ομορφιάς και η αντίστοιχη 
Βιομηχανία συναντώνται  

σε μια απόλυτα  
διαδραστική εκδήλωση



Ενέργειες Προβολής ΔΥΟ Forum

  Αναρτήσεις του ΔΥΟ Forum  
στις ιστοσελίδες Επιστημονικών Εταιρειών 
που διοργανώνουν  
τις Ημερίδες για ενημέρωση των μελών τους, 
στις ιστοσελίδες  
Ιατρικών Εταιρειών, σε επιλεγμένα  
blogs Διατροφής, Υγείας, Ομορφιάς 
  Σχεδιασμός αυτόνομης ιστοσελίδας  
και social media του ΔΥΟ Forum 
  Αποστολή newsletters ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα σε λίστα δυνητικών 
συμμετεχόντων (ιατρών όλων  

των ειδικοτήτων, φαρμακοποιών  
νοσηλευτών, λοιπών επιστημόνων) 
  Διαφημιστικές καταχωρήσεις  
του ΔΥΟ Forum στο περιοδικό ΔΥΟ  
που αποστέλλεται ηλεκτρονικά  
σε 25.000 ιατρούς όλων  
των ειδικοτήτων και 10.000  
φαρμακοποιούς 

  Αφίσες σε νοσοκομεία  
και ιατρικά κέντρα

  Διαφημιστικές καταχωρήσεις  
σε κλαδικά περιοδικά υγείας

  Προβολή προϊόντων και υπηρεσιών  
και ενίσχυση της εταιρικής σας εικόνας 
  Άμεση επικοινωνία με εξειδικευμένους 
ιατρούς, φαρμακοποιούς, επιστήμονες 
υγείας, διατροφής, ομορφιάς
  Ενίσχυση συνεργασίας με υπάρχοντες 
πελάτες και δυνατότητα διεύρυνσης 
πελατολογίου 

  Δυνατότητα ενημέρωσης των ιατρών  
και των φαρμακοποιών για  
τα τελευταία επιτεύγματα  
της εταιρείας σας 

  Ενημέρωση για εξελίξεις στους τομείς  
της Ιατρικής, Διατροφής,  
Υγείας & Ομορφιάς

Επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας  
στο μεγαλύτερο Επιστημονικό  

& Εκθεσιακό Forum και εξασφαλίστε

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΙΑΤΡΩΝ, 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ



Το ΔΥΟ  Forum θα πραγματοποιηθεί  
σε εκθεσιακό χώρο 4.000 τ.μ. 

Το METROPOLITAN EXPO αποτελεί  
τον πλέον σύγχρονο χώρο για  
την διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων με 
τα εξής πλεονεκτήματα: 

  Κομβική θέση δίπλα από το Διεθνές 
Αεροδρόμιο της χώρας μας
  Ευελιξία διαμόρφωσης των εσωτερικών 

χώρων, σε συνάρτηση με το μέγεθος τους, 
δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες  
φιλοξενίας εκδηλώσεων  
από 100 έως 20.000 άτομα

  Τελευταίας τεχνολογίας υποδομές και 
υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες 
(ενδοδαπέδια συστήματα, ανάρτηση, 
ασύρματα δίκτυα κ.α.)
  Πρωτοποριακή αισθητική  
των χώρων του

  Επαρκέστατοι χώροι στάθμευσης

Το METROPOLITAN EXPO διαθέτει δύο (2) χώρους στάθμευσης,  
τα parking PA και PB, συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ.  

Όλοι οι χώροι διαθέτουν πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών, νησίδες πράσινου και 
παρέχονται χωρίς χρέωση.  

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους.

Εκθεσιακός Χώρος



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ΔΥΟ Forum θα υπάρχει 
δωρεάν μεταφορά με 

πούλμαν από τον σταθμό 
metro και προαστιακού 

σιδηροδρόμου  
(Σταθμός Κορωπί) 

Η πρόσβαση στο METROPOLITAN EXPO είναι κάτι παραπάνω από εύκολη, με πλήθος επιλογών 
μετακίνησης, από metro και λεωφορείο, έως αεροπλάνο και αυτοκίνητο. Βρίσκεται στο τέλος της 
Αττικής Οδού προς αεροδρόμιο, μόλις 2 km μετά από τα κτίρια του και λίγα λεπτά από τον σταθμό 
του metro και του προαστιακού σιδηροδρόμου. Επίσης, έχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση για 
τους εκτός λεκανοπεδίου επισκέπτες, μέσω της σύνδεσης των Εθνικών οδών με την Αττική οδό.

Μέσω των σύγχρονων οδικών αξόνων απέχει:
   2' από το Αεροδρόμιο
  35' από το κέντρο της Αθήνας
  15' από την Εθνική Οδό Αθήνας / Θεσσαλονίκης
  30' από την Εθνική Οδό Αθήνας / Τρίπολης - Πάτρας    

Πρόσβαση στον Εκθεσιακό Χώρο



 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ               9 τ.μ.

  Παροχή χώρου για εκθεσιακό περίπτερο 9 τ.μ.  
(3 μέτρα μήκος Χ 3 μέτρα πλάτος)

  Προβολή εταιρικού λογότυπου στο έντυπο πρόγραμμα των 
Επιστημονικών Ημερίδων που θα διανεμηθεί σε όλους τους 
συμμετέχοντες 
  Προβολή εταιρικού λογότυπου στα newsletters που θα αποστέλ-
λονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε δυνητικούς συμμετέχο-
ντες και εταιρείες 
  Προβολή εταιρικού banner στο website του ΔΥΟ Forum με απευ-
θείας σύνδεση στο website του εκθέτη 
  Προβολή εταιρικού λογότυπου & short profile και θέση περιπτέ-
ρου στον κατάλογο των Χορηγών - Εκθετών που θα διανεμηθεί 
στους συμμετέχοντες

Κόστος 2.000 €

 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ            18 τ.μ.

  Παροχή χώρου για εκθεσιακό περίπτερο 18 τ.μ.  
(6 μέτρα μήκος Χ 3 μέτρα πλάτος)
  Προβολή εταιρικού λογότυπου στο έντυπο πρόγραμμα των 
Επιστημονικών Ημερίδων που θα διανεμηθεί σε όλους τους 
συμμετέχοντες 
  Προβολή εταιρικού λογότυπου στα newsletters που θα αποστέλ-
λονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε δυνητικούς συμμετέχο-
ντες και εταιρείες 
  Προβολή εταιρικού banner στο website του ΔΥΟ Forum με απευ-
θείας σύνδεση στο website του εκθέτη 
  Προβολή εταιρικού λογότυπου & short profile και θέση περιπτέ-
ρου στον κατάλογο των Χορηγών - Εκθετών που θα διανεμηθεί 
στους συμμετέχοντες

Κόστος 3.500 €

 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ            36 τ.μ.

  Παροχή χώρου για εκθεσιακό περίπτερο 36 τ.μ.  
(6 μέτρα μήκος Χ 6 μέτρα πλάτος)
  Προβολή εταιρικού λογότυπου στο έντυπο πρόγραμμα των 
Επιστημονικών Ημερίδων που θα διανεμηθεί σε όλους τους 
συμμετέχοντες 
  Προβολή εταιρικού λογότυπου στα newsletters που θα αποστέλ-
λονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε δυνητικούς συμμετέχο-
ντες και εταιρείες 
  Προβολή εταιρικού banner στο website του ΔΥΟ Forum με απευ-
θείας σύνδεση στο website του εκθέτη 
  Προβολή εταιρικού λογότυπου & short profile και θέση περιπτέ-
ρου στον κατάλογο των Χορηγών - Εκθετών που θα διανεμηθεί 
στους συμμετέχοντες

Κόστος 6.000 €

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ INTERACTIVE EVENT (διάρκειας μισής ημέρας)

  Παροχή χώρου 150 τ.μ.για την διοργάνωση interactive event 
  Διανομή διαφημιστικού υλικού στους συμμετέχοντες
  Διάθεση προσκλήσεων για το Interactive Event στο registration desk 
  Τοποθέτηση banners χορηγού στο χώρο του interactive event  
  Προβολή εταιρικού λογότυπου στο έντυπο πρόγραμμα των Επιστη-
μονικών Ημερίδων που θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες 
  Προβολή εταιρικού λογότυπου στα newsletters που θα αποστέλλο-
νται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε δυνητικούς συμμετέχοντες 
και εταιρείες 
  Προβολή εταιρικού banner στο website του ΔΥΟ Forum με απευθεί-
ας σύνδεση στο website του χορηγού 
  Προβολή εταιρικού λογότυπου & short profile και θέση περιπτέρου 
στον κατάλογο των Χορηγών - Εκθετών που θα διανεμηθεί στους 
συμμετέχοντες

Κόστος 4.000 €

Προτάσεις Προβολής  
& Προώθησης Χορηγών



 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

  Δορυφορική ομιλία διάρκειας 15 λεπτών στο πλαίσιο του επιστημο-
νικού προγράμματος της Ημερίδας ενδιαφέροντος σας 
  Διάθεση προσκλήσεων για την Δορυφορική Ομιλία στο registration desk 
  Διανομή διαφημιστικού υλικού στους συμμετέχοντες της συγκεκρι-
μένης Ημερίδας 
  Τοποθέτηση banners χορηγού έξω από την συνεδριακή αίθουσα για 
προβολή της Δορυφορικής Ομιλίας 
  Προβολή εταιρικού λογότυπου στο έντυπο πρόγραμμα των Επιστη-
μονικών Ημερίδων που θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες 
  Προβολή εταιρικού λογότυπου στα newsletters που θα αποστέλλο-
νται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε δυνητικούς συμμετέχοντες 
και εταιρείες 
  Προβολή εταιρικού banner στο website του ΔΥΟ Forum με απευθεί-
ας σύνδεση στο website του χορηγού 
  Προβολή εταιρικού Forum & short profile και θέση περιπτέρου 
στον κατάλογο των Χορηγών - Εκθετών που θα διανεμηθεί στους 
συμμετέχοντες

     Κόστος 2.500 €  

 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

  Διανομή διαφημιστικού υλικού στους συμμετέχοντες στο 
registration desk 
  Προβολή εταιρικού λογότυπου στο έντυπο πρόγραμμα των Επιστη-
μονικών Ημερίδων που θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες 
  Προβολή εταιρικού λογότυπου στα newsletters που θα αποστέλλο-
νται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε δυνητικούς συμμετέχοντες 
και εταιρείες 
  Προβολή εταιρικού banner στο website του ΔΥΟ Forum με απευθεί-
ας σύνδεση στο website του χορηγού 

Κόστος 1.500 €

 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕ ΓΙΓΑΝΤΟΟΘΟΝΕΣ  

  Προβολή διαφημιστικού μηνύματος του χορηγού σε γιγαντοοθόνες 
στο Εκθεσιακό Κέντρο (προβολή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 
και καθ’ όλη τη διάρκεια του Forum)    
  Προβολή εταιρικού λογότυπου στο έντυπο πρόγραμμα των Επιστη-
μονικών Ημερίδων που θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες 
  Προβολή εταιρικού λογότυπου στα newsletters που θα αποστέλλο-
νται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε δυνητικούς συμμετέχοντες 
και εταιρείες 
  Προβολή εταιρικού banner στο website του ΔΥΟ Forum με απευθεί-
ας σύνδεση στο website του χορηγού 

Κόστος 1.000 €

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ BANNER   

  Τοποθέτηση διαφημιστικού banner του χορηγού στο Εκθεσιακό 
Κέντρο     
  Προβολή εταιρικού λογότυπου στο έντυπο πρόγραμμα των Επιστη-
μονικών Ημερίδων που θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες 
  Προβολή εταιρικού λογότυπου στα newsletters που θα αποστέλλο-
νται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε δυνητικούς συμμετέχοντες 
και εταιρείες 
  Προβολή εταιρικού banner στο website του ΔΥΟ Forum με απευθεί-
ας σύνδεση στο website του χορηγού 

Κόστος 850 € 

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

Προτάσεις Προβολής  
& Προώθησης Χορηγών
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ZITA MEDICAL MANAGEMENT S.A., 
ΖΙΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε.,  

1o χλμ Παιανίας - Μαρκοπούλου, Παιανία, Αττική, Ελλάδα, 190 02, 
Τηλ.: +30 211 1001 780, Φαξ: +30 210 6642116, 

e-mail: g.kouloumpis@zita-management.com

 
Γεράσιμος Κουλουμπής 

Εμπορικός Διευθυντής ΖΙΤΑ GROUP

www.dyoforum.gr 
www.zita-management.com


