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Conferencia sobre el tema Emprendimiento y Comunicación Sanitaria 
 

                                                                       

Con placer anunciamos la 9na conferencia e informamos sobre el tema 

"Emprendimiento y Comunicación Sanitaria", el evento más importante por 

el profesional de salud. El evento tendrá lugar desde el 20 hasta el 21 de enero 

2018 al "Megaron de Atenas, centro internacional de conferencias". 

Durante la conferencia esperamos 6.500 profesionales de salud-farmacéuticos, 

médicos y sus asistentes-desde toda Grecia que busquen nuevas ideas sobre el 

desarrollo de sus empresas.  

La conferencia se organiza cada año y da la oportunidad de encuentros entre 

socios potenciales y los expositores de la conferencia y el descubrimiento de 

nuevas oportunidades de negocio en el mercado griego. 

A través de este anuncio, solicitamos su suscripción al evento, a organizaciones 

potencialmente interesadas, desde los medios de comunicación empleados.  

Sitios Web de la Conferencia  

http://www.pharmamanage.gr  

http://www.pharmamanage.gr/en/events/1176-9th-conference-expo-athens,-january-

20-and-21,-2018  

 

Persona de contacto: Antonis Sakaloglou, Consultor de desarrollo de negocios 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Avda. Dr. Arce 24-28002 Madrid 

 Tel: +34915644592, Fax: +34915645932, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr, 
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         
         ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ                                                                  
         Γραφείο Ο.Ε.Υ. 

 

Διημερίδα και Έκθεση "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ" 

 

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την 9η Διημερίδα και Έκθεση "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ", την εκδήλωση-θεσμό για τον επαγγελματία υγείας, που θα 

διεξαχθεί στις 20 & 21 Ιανουαρίου 2018 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 

<http://www.megaron.gr/default.asp?pid=9&la=1> . 

Η Διημερίδα διοργανώνεται ετησίως και αποτελεί την μεγαλύτερη εθνική επιστημονική 

εκπαιδευτική και εμπορική εκδήλωση που συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναβάθμιση 

του τομέα υγείας στην Ελλάδα. 

 

Στη Διημερίδα αναμένουμε 6.500+ επαγγελματίες υγείας - φαρμακοποιούς, ιατρούς και 

βοηθούς τους - πανελλαδικά, που αναζητούν νέες ιδέες για την ανάπτυξη της 

επιχείρησής τους. Επίσης, αναμένουμε συμμετοχή εκατό και περισσότερων εκθετών και 

χιλίων και περισσότερων στελεχών επιχειρήσεων, από τούς χώρους της υγείας, ομορφιάς 

και ευζην. 

 

Διεθνείς εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με δυνητικούς συνεργάτες 

(buyers) και να ανακαλύψουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρές στην ελληνική αγορά. 

 

Ιστοσελίδα Συνεδρίου (Ελληνικά) 

http://www.pharmamanage.gr 

Ιστοσελίδα Συνεδρίου (Αγγλικά) 

http://www.pharmamanage.gr/en/events/1176-9th-conference-expo-athens,-january-

20-and-21,-2018 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας  

 Αντώνης Σακάλογλου 

Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 

LOGO ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ 

 Λ. Αλίμου 34 . 174 55 ΑΛΙΜΟΣ 

T. 210 984 3274 . F. 211 800 5575 . Κ. 694 453 1863 

a.sakaloglou@pharmamanage.gr 
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