
 

 

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 8-9 ΜΑΙΟΥ 2014 

 

 Οργάνωση    :  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

H Εταιρείες Tourism Today και  North Events  σας προσκαλούν στο συνέδριο – meeting  
Ιατρικού Τουρισμού που θα διεξαχθεί στη Στοκχόλμη στις 8 & 9 Μάιου. Το Stockholm Medical 
Tourism Conference  αποτελεί την πρώτη προσπάθεια και μοναδική ευκαιρία παρουσίασης 
των  ποιοτικών και πιστοποιημένων υπηρεσιών υγείας και των συναφών με αυτές τουριστικών 
προϊόντων της Ελλάδας στη  αγορά της Σκανδιναβίας. Θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο  
Sheraton της Στοκχόλμης (αίθουσες Drottningholmsalen A + B.) την πόλη που αποτελεί το 
επίκεντρο της σκανδιναβικής  οικονομίας και στην οποία βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία και 
υπηρεσίες των μεγαλύτερων οργανισμών υγείας και τουρισμού.  

Στόχος του συνεδρίου είναι να ενημερώσει έτι περαιτέρω όχι μόνο τους tour operators - 
facilitators αλλά και τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς 
και το σουηδικό κοινό μέσω των B2B ραντεβού.    

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια και διαλέξεις 
από 10 – 15 κλινικούς ιατρούς από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και η πρόθεση μας 
είναι να εντάξουμε και σ΄αυτά  Έλληνες ομιλητές με στόχο την προβολή του 
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υψηλού επιπέδου της ιατρικής περίθαλψης και του σύγχρονου  εξοπλισμού που διαθέτουν 
τα νοσηλευτικά  μας ιδρύματα  καθώς και όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τον 
ιατρικό τουρισμό.  

 

Ήδη συμμετέχουν κλινικές, επιχειρήσεις και ομιλητές από τις παρακάτω χώρες: 
The Radiation Oncology Clinic Hamburg (Germany)    
Speaker: Karen Piefel, Assistant Physician 
Ankara Development Agency (Turkey) 
Speaker: Gökhan Canli, Head of Unit, Corporate Communications 
Danubius Hotels Group  
Speaker: Mike Wallace, Brand Manager of Danubius Health Spa Resorts 
Turismo de Tenerife (Spain) 
Speaker: Elena Mastora, Coordinator – Tenerife Select 
Latvian Health Tourism Cluster (Latvia) 
Speaker: Gunta Uspele 
Kvarner Region Tourism Board (Croatia)    
Speaker: Irena Peršić Živadinov, Director 
Slovak Health Spa Piestany (Slovakien)   
Medico Polyclinic (Croatia)  
Hisar Intercontinental Hospital (Turkey) 
Thalassotherapia Opatija (Croatia)    
Dr Nemec – Specialist Hospital for Orthopaedics and general surgery (Croatia)    
Jadranka Hotels – Vitality Hotel Punta (Croatia)    
Thalassotherapia Crikvenica (Croatia)    
Veli Lošinj Sanatorium (Croatia)    
Crikvenica Tourist Board (Croatia)    
Spa City Kolobrzeg (Poland)    
Polish Tourist Organisation (Poland) 
Turkish Airlines 
Spanish Tourist Board – Spaincares (Spain)    
Speaker: Octavio González Manteca, Director 
Estonian Health Tourism Cluster (Estonia) 
Speaker: Aire Toffer, Manager Estonian Spas 
Medical Port (Portugal) 
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Baltic Care (Latvia) 
Speaker: Ketija Fogele 
Holistic Center Mulier (Croatia) 
Kreativ Dental (Hungary)   
Speaker: Attila Knott, owner and CEO 
 Και ακόμη είκοσι συμμετέχοντες από την διοργανώτρια χώρα 

Για τους συμμετέχοντες – σύνεδρους  θα υπάρξουν αντίστοιχα stands (τραπέζια), όπου θα τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβάλουν το υλικό τους με έντυπα ή rollup banner.  Κομβικό 
στοιχείο του συνεδρίου αποτελούν τα συγκεκριμένα B2B ραντεβού με Tour Operators, 
medical facilitators (μεσάζοντες) και ασφαλιστικές εταιρείες  τα οποία θα αποτελέσουν μια 
πρώτης τάξης ευκαιρία για την στοχευμένη προβολή των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων της επιχείρησης σας και τη διεύρυνση των πωλήσεων σας στην εν λόγω 
σημαντική αγορά ιατρικού τουρισμού.  

Σε ξεχωριστό, χώρο από την αίθουσα που θα διεξάγεται η εκδήλωση θα υπάρχει χώρος για 
καφέ-αναψυκτικά καθ’ όλη τη διάρκεια. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης στις 8 και στις  9  Μαΐου  
θα προσφερθεί  γεύμα.  Οι Σουηδοί  διοργανωτές θα προσφέρουν networking dinner  στις 8 
Μαΐου,  ενώ στις 9 Μαΐου  η  Ελληνική Πρεσβεία και ο ΕΟΤ θα προσφέρουν στην ελληνική 
αποστολή gala networking dinner. 

Συγκεκριμένα παρέχονται: 

- Παροχή ενός σταντ (τραπέζι) ανά επιβεβαιωμένη συμμετοχή για τις Β2Β συναντήσεις 
- Coffee break κατά τη διάρκεια της έκθεσης 
- Γεύμα και τις δύο ημέρες της έκθεσης 
- Δυο networking dinners 
- Δωρεάν πρόσβαση στα σεμινάρια 
- Δωρεάν Wi-Fi 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

- Κλινικές, facilitators (διαμεσολαβητές υπηρεσιών υγείας) & Ξενοδοχεία: 1400 ευρώ + 
ΦΠΑ (τιμή για κάθε άτομο , για κάθε δεύτερο άτομο το κόστος είναι 400 ευρώ) 
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ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  

- Στο συνέδριο μπορούν να συμμετέχουν πιστοποιημένα για τις υπηρεσίες τους:  
- Κλινικές  
- Νοσοκομεία 
- Διαγνωστικά κέντρα 
- Διαμεσολαβητές Υγείας  
- Ξενοδοχεία με εγκαταστάσεις Spa και προγράμματα ευεξίας  

Σας παραθέτουμε και την ατζέντα του Συνεδρίου 

Πέμπτη 8 Μαΐου 
09:30 – 10:30 Registration and coffee 
10:30 – 12: 00 Opening and Speaker session 1 
12:00 – 13:00 Lunch 
13:00 – 14:30 Speaker session 2 
14:30 – 15:00 Coffee 
15:00 – 17:30 B2B meetings 
Dinner 
Παρασκευή 9 Μαΐου 
08:30 – 10:00 Speaker session 3 
10:00 – 10:30 Coffee 
10:30 – 12:00 Speaker / B2B meeting TBD 
12:00 – 13:30 Goodbye networking lunch 
Dinner 

Για τις υπηρεσίες μεταφοράς και φιλοξενίας θα σας αποσταλεί αναλυτικό κόστος κατόπιν 
επιβεβαίωσης της συμμετοχής σας εφόσον ζητηθεί. 

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ; 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:  

κ. Ρίκα Αντωνοπούλου 

Κιν. 6936479472 
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Email: antonopoulou@tourismtoday.gr 
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