ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

12η Health Expo Athens
21, 22 & 23 Μαΐου 2022
Η αυλαία για τη 12η Health Expo Athens έπεσε, αφήνοντας σε όλους τους συνέδρους πολλές και
ευχάριστες συγκινήσεις! Το πανελλαδικό αυτό, συνεδριακό και εκθεσιακό γεγονός που
διοργανώθηκε από τη Χαραμή ΑΕ, δια ζώσης και διαδικτυακά, το Σάββατο 21 & την Κυριακή 22
Μαΐου με φυσική παρουσία στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και τη Δευτέρα 23 Μαΐου
μόνο διαδικτυακά, στέφθηκε με επιτυχία, χάρη στο πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα ομιλιών, την
άρτια οργάνωση και επικοινωνία, αλλά και την άριστη συνεργασία όλων των εταιρειών που
συμμετείχαν.
Στη 12η Health Expo Athens συμμετείχαν συνολικά με φυσική παρουσία και διαδικτυακά, 2562
Επαγγελματίες Υγείας από όλη την Ελλάδα, Στελέχη Επιχειρήσεων, Καθηγητές Φαρμακευτικής,
Ιατρικής, Διοίκησης και Οικονομικών, Απασχολούμενοι σε Φορείς Υγείας, Εκπρόσωποι Συλλόγων
και Φοιτητές.
Οι Σύνεδροι και οι Εκθέτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες ομιλίες,
Στρογγυλά Τραπέζια και Εργαστήρια από 110 διακεκριμένους ομιλητές, μέσα από ένα πρόγραμμα
7 ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Φαρμακευτική Φροντίδα: Το 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Φαρμακευτικής Φροντίδας, με
Επιστημονικό Φορέα την Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία (Ε.Φ.Ε), που διεξήχθη με παράλληλη
διαδικτυακή μετάδοση, πλαισιώθηκε από ενδιαφέρουσες ομιλίες που είχαν ως στόχο την
ενημέρωση και ενίσχυση των επιστημονικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας, σε βασικά
θεραπευτικά πεδία της Φαρμακευτικής Φροντίδας.
2. Management και Marketing: Αφιερωμένη σε επιχειρηματικά θέματα, η ενότητα αυτή διεξήχθη
με στόχο την ανάπτυξη των διοικητικών, εμπορικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των
επαγγελματιών υγείας.
3. Σεμινάριο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Βασικό στόχο του Σεμιναρίου αποτέλεσε η
ανάδειξη των «κλειδιών» για τη βελτιστοποίηση της οικονομικής διαχείρισης και διοίκησης της
ομάδας στο φαρμακείο.
4. Επιστημονική Ημερίδα της ΕΛΕΝΕΠΥ: Με τη διεξαγωγή της 4ης Επιστημονικής Ημερίδας της
ΕΛΕΝΕΠΥ, παρουσιάστηκαν στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και το ευρύτερο κοινό, προηγμένα
θέματα Νανοτεχνολογίας, νέες καινοτομίες, καθώς επίσης και χρήσιμα θεραπευτικά εργαλεία.
5. Καινοτομία και Τεχνολογία: Το περιεχόμενο των ομιλιών της ενότητας αυτής, επικεντρώθηκε
στη χρήση της τεχνολογίας και των ψηφιακών εφαρμογών από τους επαγγελματίες υγείας, για τη
βέλτιστη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών-πελατών, σήμερα.

6. Δορυφορικές Ομιλίες Εταιρειών: Οι εταιρείες του χώρου παρουσίασαν νέες καινοτομίες, αλλά
και ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν την υγεία και την ομορφιά.
7. Εργαστήρια: Σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, οι εταιρίες πραγματοποίησαν ενδιαφέροντα
εκπαιδευτικά σεμινάρια, με παράλληλες παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Το μεγαλύτερο συνεδριακό και εκθεσιακό γεγονός στον χώρο της υγείας, ανανεώνει το
ραντεβού για τον Φεβρουάριο του 2023 στο Μέγαρο Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών..

Αξίζει να είστε όλοι εδώ!
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