Στη χρονική στιγμή που διανύουμε όλα εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς με
αποτέλεσμα οι κινήσεις των Φαρμακευτικών Εταιρειών να απαιτούν μεγάλη ακρίβεια,
ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.
Παράλληλα, ο ψηφιακός κόσμος έχει συμβάλει σημαντικά σε αυτή την κατεύθυνση
οδηγώντας σε πολλές περιπτώσεις σε άγνοια ως προς την ασφάλεια, την εγκυρότητα
αλλά και τη νομιμότητα ενεργειών που επιθυμεί να προβεί μια Φαρμακευτική Εταιρεία.
Ο χώρος της υγείας παρόλο τον συντηρητισμό και τους περιορισμούς που τον
διακατέχουν, έχει επηρεαστεί έντονα από τις τελευταίες και ραγδαίες εξελίξεις, με
συνέπεια όλοι οι συμμετέχοντες στην υγεία να ακροβατούν μεταξύ του τι είναι νόμιμο
και τι όχι, τι είναι ασφαλές, τι είναι ηθικό, τι είναι έγκυρο και τι ποιοτικό ως προς την
πληροφόρηση και τις υπηρεσίες απέναντι στους ασθενείς.
Η άγνοια πολλές φορές οδηγεί σε λάθος αποφάσεις, εξυπηρετεί τον φόβο στη
δημιουργικότητα, αλλά και ανασφάλεια αναφορικά με την εκτέλεση δραστηριοτήτων.
Πολλές φορές τα νομικά πλαίσια δεν είναι ξεκάθαρα, λόγω της έλλειψης
πληροφόρησης, ενώ οι κρατικοί φορείς, τα νομικά τμήματα των φαρμακευτικών
εταιρειών και τα νομικά γραφεία της χώρας χωλαίνουν στο να δώσουν τις κατάλληλες
λύσεις και συμβουλές σε προβλήματα στο ψηφιακό κόσμο της υγείας.
Το Iatronet.gr σε συνεργασία με έγκριτους νομικούς, στελέχη της φαρμακευτικής
αγοράς και ειδικούς στην πληροφορική διοργανώνει το δεύτερο εξειδικευμένο
συνέδριο για θέματα συμμόρφωσης στο χώρο του φαρμάκου στην εποχή της
ψηφιακής υγείας, με τίτλο «Pharma Transformation - Compliance in a Digital Era».
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 (θα σας
ενημερώσουμε για τον τόπο διεξαγωγής σύντομα) και απευθύνεται σε στελέχη
Φαρμακευτικών Εταιρειών και συνεργατών τους.
Κατόπιν της περσυνής πολύ επιτυχημένης διοργάνωσης η οποία συγκέντρωσε μεγάλο
πλήθος στελεχών που κινούνται στον χώρο της φαρμακευτικής αγοράς, το συνέδριο
στοχεύει να γίνει θεσμός, δίνοντας το βήμα στους ειδικούς για θέματα συμμόρφωσης
στη ψηφιακή υγεία, δικτυώνοντας στελέχη, νομικούς και εταιρείες αλλά και όλους τους
συμμετέχοντες στην υγεία με στόχο την πλέον επίκαιρη ενημέρωση σε θέματα
ψηφιακής υγείας, ανάλυσης ζητημάτων compliance και προστασίας προσωπικών
δεδομένων (data privacy).

Σας προσκαλούμε να στηρίξετε το «2ο Pharma Transformation - Compliance in
a Digital Era» μέσω των χορηγικών πακέτων, τα οποία θα μεγιστοποιήσουν την
προβολή της εταιρείας σας, συνδέοντας το όνομά της με τις ορθές πρακτικές
παγκοσμίως, κερδίζοντας ταυτόχρονα σημαντικά οφέλη στη συμμετοχή των στελεχών
σας στο συνέδριο.
Στην επόμενη σελίδα θα βρείτε αναλυτικό πίνακα με όλες τις παροχές ανά κατηγορία
χορηγίας.
Η στήριξη σας στην δημιουργία ενός τέτοιου θεσμού θα βοηθήσει αποτελεσματικά
στην αποσαφήνιση και αποκρυστάλλωση των εξελίξεων στην ψηφιακή υγεία,
βάζοντας ένα θεμέλιο λίθο στην ανάπτυξη και στη δημιουργικότητα της φαρμακευτικής
κοινότητας προς το κοινό όφελος.
Με εκτίμηση,
Έφη Συμεωνίδου
Business Manager iatronet.gr
Τηλ. 210 68 56 120 - 6977 71 91 55
Email: symeonidou@iatronet.gr

Μεγάλοι Χορηγοί

Χορηγοί

4.000 €

2.000 €

Δυνατότητα παρουσίασης σε ενότητα
επιλογής (κατόπιν συνεννόησης) - 10’

Ναι

Όχι

Video συνέντευξη στελέχους της εταιρείας και
δημοσίευση στο iatronet.gr

Ναι

Όχι

8

8

Εταιρικό προφίλ χορηγού στο έντυπο
πρόγραμμα που διανέμεται στους Συνέδρους
και στο website του Συνεδρίου

Ναι

Ναι

Παρουσία λογοτύπου στην επικοινωνία του
Συνεδρίου

Ναι

Ναι

Παρουσία λογοτύπου στη σήμανση και στο
website του Συνεδρίου

Ναι

Ναι

Παροχή λίστας συμμετεχόντων

Ναι

Ναι

Διανομή προωθητικού υλικού χορηγού μαζί
με το έντυπο υλικό του Συνεδρίου

Ναι

Ναι

Δωρεάν προσκλήσεις (για στελέχη της
εταιρείας & συνεργάτες)

