


Προγράμματα-Δράσεις «Άλμα Ζωής»

Η επίτευξη των στόχων του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού 
«Άλμα Ζωής» γίνεται μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων.

Άλμα Ζωής

Προγράμματα 
ανεξάρτητης

χορηγικής 
υποστήριξης Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών 

Σεμιναρίων «ΑποφασίΖω
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Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για Γυναίκες με Καρκίνο Μαστού 
«ΑποφασίΖω γιατί ΓνωρίΖω»

Κάθε γυναίκα με καρκίνο μαστού πρέπει να είναι ενημερωμένη για όλα τα θέματα 

που αφορούν στην υγεία της, καθώς αυτό συμβάλλει στη “συμμόρφωσή” της με τις 

ιατρικές οδηγίες, στη διόρθωση εσφαλμένων αντιλήψεων που της προκαλούν άγχος, 

στη λήψη αποφάσεων, καθώς και στην αύξηση του εσωτερικού ελέγχου της.

Στόχος του προγράμματος

Να μπορεί η γυναίκα-ασθενής με καρκίνο μαστού να ενημερώνεται έγκυρα και αξιόπιστα για τα θέματα που 

την απασχολούν στο πλαίσιο της εμπειρίας της και να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές 

εποικοδομητικά και αποτελεσματικά με στόχο την ποιότητα ζωής της, 

Συμμετέχοντες

Επαγγελματίας-ειδικός εισηγητής 

Ωφελούμενες από το πρόγραμμα (οποιαδήποτε γυναίκα με εμπειρία καρκίνου μαστού)

Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, κατανεμημένο ισομερώς στα διαστήματα 

Μαρτίου-Ιουνίου (εαρινή περίοδος) και Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου (χειμερινή περίοδος).

Μεθοδολογία προγράμματος

διάρκεια κάθε αυτοτελούς σεμιναρίου: περίπου 3 ώρες

μέγιστος αριθμός συμμετεχουσών σε κάθε σεμινάριο: 30

ο εισηγητής κάθε σεμιναρίου φροντίζει πάντα να όλοκληρώνει την παρουσίασή του νωρίτερα και να 

αφήνει ικανό χρόνο για απορίες, προβληματισμούς και συζήτηση με τις συμμετέχουσες

Γι’ αυτό, το «Άλμα Ζωής» υλοποιεί έναν κύκλο 10 αυτοτελών εκπαιδευτικών σεμιναρίων για γυναίκες με 

εμπειρία καρκίνου μαστού, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα, όχι μόνο να λάβουν έγκυρη και αξιόπιστη 

ενημέρωση για τα θέματα που τις αφορούν, αλλά και να μιλήσουν από κοντά με ειδικούς (στη λογική του 

meet-the-expert) για θέματα που τις απασχολούν. 

Τόπος διεξαγωγής προγράμματος

Το πρόγραμμα διεξάγεται ημέρα Σάββατο, σε χώρο εκτός των γραφείων  του Συλλόγου -συνήθως σε 

συνεδριακού τύπου αίθουσα στο κέντρο της Αθήνας

Εκτιμώμενος ετήσιος αριθμός ωφελουμένων από το πρόγραμμα

300-350

Διαχειριστικός 

Έλεγχος
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Θεματολογία προγράμματος

Η θεματολογία του προγράμματος τροποποιείται αναλόγως του feedback που λαμβάνουμε μέσω της 

αξιολόγησης κάθε σεμιναρίου ξεχωριστά από τις συμμετέχουσες, αναλόγως των νέων αναγκών των 

ασθενών που προκύπτουν, καθώς επίσης και των νέων εξελίξεων σχετικά με τη διαχείριση του 

καρκίνου του μαστού.

Ενδεικτικά, για το 2019: 

11η

χρονιάΠερισσότερα: www.almazois.gr/programmata/seminaria-karkinos-mastou-apofasizw-giati-gnwrizw

http://www.almazois.gr/programmata/seminaria-karkinos-mastou-apofasizw-giati-gnwrizw


Διαχειριστικός 

Έλεγχος

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥ:

▪ logo στο ειδικό ενημερωτικό έντυπο του Συλλόγου με τα σεμινάρια  
της χρονιάς

▪ logo σε ειδική αφισέτα που θα τοποθετηθεί στο χώρο του Συλλόγου
▪ logo στο website του Συλλόγου www.almazois.gr στο πεδίο του 

προγράμματος
▪ logo σε ειδικό web banner στην αρχική σελίδα του website του 

Συλλόγου www.almazois.gr
▪ banner προβολής @χώρο διεξαγωγής σεμιναρίου *παροχή Χορηγού
▪ logo στον φάκελο των εντύπων που θα προσφέρεται στις 

συμμετέχουσες
▪ δυνατότητα διανομής δείγματος /branded item στον φάκελο του 

σεμιναρίου *παροχή Χορηγού
▪ logo σε όλα τα υλικά επικοινωνίας του προγράμματος (Δελτία Τύπου, 

newsletters)
▪ mention στις social αναρτήσεις για το πρόγραμμα (Facebook, 

Instagram)
▪ logo στο livestreaming των σεμιναρίων

Ετήσιο κόστος υλοποίησης: 15.000€
*το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτηθεί 

και από περισσότερους του ενός χορηγούς από κοινού

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για Γυναίκες με Καρκίνο Μαστού 
«ΑποφασίΖω γιατί ΓνωρίΖω»

Βρεθείτε δίπλα στην κάθε γυναίκα-ασθενή με καρκίνο μαστού και συμβάλλετε 
στην ενημέρωσή της την ώρα που την έχει περισσότερη ανάγκη.

http://www.almazois.gr/
http://www.almazois.gr/


Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Στήριξης Ασθενών 
με Μεταστατικό Καρκίνο Μαστού

Η ιστοσελίδα www.agonizomai.gr είναι μια πρωτοβουλία του «Άλμα Ζωής» που 

ξεκίνησε το 2013 με στόχο την έγκυρη  ενημέρωση και τη δικτύωση ασθενών με 

μεταστατικό καρκίνο μαστού σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

Από το 2018, ως μέρος της πολυεπίπεδης καμπάνιας του «Άλμα Ζωής» για τον 

μεταστατικό καρκίνο του μαστού, η ιστοσελίδα μετονομάστηκε www.synexizw.gr και 

το περιεχόμενό της εμπλουτίζεται συνεχώς.

Διαχειριστικός 

Έλεγχος

Θεματολογία προγράμματος

Ενδεικτικά, για το 2019: 

Mεταστατικός/Προχωρημένος Καρκίνος Μαστού 

▪ Τι σημαίνει μεταστατικός /προχωρημένος καρκίνος μαστού

▪ Τι πρέπει να ρωτήσω τον/την γιατρό μου

▪ Αντιμετώπιση

▪ Συζητώντας για τον μεταστατικό /προχωρημένο καρκίνο μαστού

Ψυχολογική υποστήριξη

▪ Ψυχολογικές επιπτώσεις και αντιμετώπιση

▪ Αλλαγές που χρειάζεται να προσέξω

▪ Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις

Παρηγορητική φροντίδα

▪ Τι είναι η παρηγορητική φροντίδα

▪ Αιτίες του πόνου

▪ Ιατρεία ανακούφισης πόνου

▪ Φάρμακα για τον πόνο και άλλες θεραπείας ανακούφισης πόνου

Νέα δεδομένα

▪ Νέα χρήσιμα δεδομένα από το κορυφαίο παγκόσμιο συνέδριο του San Antonio

▪ Έρευνα: Οι Έλληνες δεν κατανοούν τον μεταστατικό /προχωρημένο καρκίνο του μαστού

▪ Αιματολογική εξέταση υπόσχεται έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού

▪ Τα σημαντικότερα νέα φάρμακα

▪ Κλινική μελέτη Tesaro-Bravo

Μαρτυρίες

Πρακτικές συμβουλές
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Μεθοδολογία προγράμματος

το www.synexizw.gr εμπλουτίζεται συνεχώς με άρθρα σχετικά με νεότερα ιατρικά δεδομένα και με 

προσωπικές ιστορίες από γυναίκες με μεταστατικό /προχωρημένο καρκίνο μαστού

η λειτουργία του www.synexizw.gr συνοδεύεται από επικοινωνιακή καμπάνια που στόχο έχει να 

ενημερώνει το κοινό για τον μεταστατικό /προχωρημένο καρκίνο μαστού και για τις σχετικές 

δράσεις του Συλλόγου

για το www.synexizw.gr δημιουργείται κάθε χρόνο μια σειρά ενημερωτικών videos με 

θεματολογία όπως ιατρικά θέματα, προσωπικές ιστορίες, πρακτικές συμβουλές κ.α. Για το 2019:

▪ Νεότερα δεδομένα-κλινικές μελέτες για τον μεταστατικό /προχωρημένο καρκίνο του 

μαστού

▪ Συναισθηματικές ανάγκες γυναικών με μεταστατικό /προχωρημένο καρκίνο μαστού

▪ Συμβουλές για γυναίκες με μεταστατικό /προχωρημένο καρκίνο μαστού

▪ Θεραπευτική γιόγκα για τον μεταστατικό /προχωρημένο καρκίνο μαστού

ο Σύλλογος προσφέρει σε κάθε γυναίκα με μεταστατικό /προχωρημένο καρκίνο μαστού ειδικό kit 

με ενημερωτικό υλικό, ενημέρωση για τα εν εξελίξει προγράμματα από τα οποία μπορεί να 

επωφεληθεί, καθώς και είδη απαραίτητα στην ιδιαίτερη κατάστασή της, όπως προϊόντα 

περιποίησης (ενυδατικές κρέμες, αντιηλιακά προϊόντα, σαμπουάν, αφρόλουτρα για ευαίσθητο 

δέρμα, κρέμες ανάπλασης, μολύβια για φρύδια), προϊόντα αντιμετώπισης στοματίτιδας, 

περούκες, ειδικά σαμπουάν για περούκες και άλλα χρήσιμα υλικά

4η

χρονιάΠερισσότερα: www.synexizw.gr

Εκτιμώμενος ετήσιος αριθμός ωφελουμένων από το πρόγραμμα

2.500 ασθενείς

http://www.synexizw.gr/
http://www.synexizw.gr/
http://www.synexizw.gr/
http://www.synexizw.gr/


Διαχειριστικός 

Έλεγχος

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ

Ετήσιο κόστος υλοποίησης: 20.000€
*το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτηθεί 

και από περισσότερους του ενός χορηγούς από κοινού

Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Στήριξης Ασθενών 
με Μεταστατικό Καρκίνο Μαστού

Βρεθείτε δίπλα στην κάθε γυναίκα-ασθενή με καρκίνο μαστού και συμβάλλετε 
στην ενημέρωσή της την ώρα που την έχει περισσότερη ανάγκη.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 
(8.000€)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
(4.000€)

Υποστηρικτές 
Προγράμματος 
(χορηγοί σε είδος)

logo @αρχική σελίδα του 
website www.synexizw.gr (πεδίο 
«Επίσημοι Χορηγοί 
Προγράμματος»)

logo @αρχική σελίδα του 
website www.synexizw.gr
(πεδίο «Βασικοί Χορηγοί 
Προγράμματος»)

logo @αρχική σελίδα του 
website www.synexizw.gr
(πεδίο «Υποστηρικτές 
Προγράμματος»)

logo @ειδικό web banner στην 
αρχική σελίδα του website
www.almazois.gr

--- ---

logo @website www.almazois.gr
(πεδίο «Δράση «Συνεχίζω»)  

logo @website
www.almazois.gr (πεδίο 
«Δράση «Συνεχίζω»)  

---

logo @αφισέτα που θα 
τοποθετηθεί @χώρο υποδοχής 
Συλλόγου (πεδίο «Επίσημοι»)

logo @αφισέτα που θα 
τοποθετηθεί @χώρο 
υποδοχής Συλλόγου (πεδίο 
«Βασικοί»)

---

logo @έντυπο προγράμματος 
(πεδίο «Επίσημοι»)

logo @έντυπο προγράμματος  
(πεδίο «Βασικοί»)

---

logo @υλικά επικοινωνίας 
προγράμματος (Δελτία Τύπου, 
newsletters)

logo @υλικά επικοινωνίας 
προγράμματος (Δελτία Τύπου, 
newsletters)

logo @υλικά επικοινωνίας 
προγράμματος (Δελτία 

Τύπου, newsletters)

mention στις social αναρτήσεις 
για το πρόγραμμα (Facebook, 
Instagram)

mention στις social 
αναρτήσεις για το πρόγραμμα 
(Facebook, Instagram)

---

http://www.synexizw.gr/
http://www.synexizw.gr/
http://www.synexizw.gr/
http://www.almazois.gr/
http://www.almazois.gr/
http://www.almazois.gr/


MasterClass στις Δεξιότητες Επικοινωνίας 
με τον ογκολογικό ασθενή 
για γιατρούς στον τομέα της ογκολογίας

Διαχειριστικός 

Έλεγχος

Το «Άλμα Ζωής» γνωρίζει πως οι δεξιότητες επικοινωνίας του 

ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού στην κλινική πράξη αποτελούν 

απαραίτητο συστατικό της ιατρικής εκπαίδευσης παγκοσμίως στις 

μέρες μας.

Έχοντας ήδη ολοκληρώσει δύο ερευνητικά workshops μεταξύ 

ιατρών και γυναικών ασθενών με καρκίνο μαστού, καθώς επίσης 

και 2 κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τίτλο «Πρόγραμμα 

Στόχος του προγράμματος

Να παρέχουμε στοχευμένη εκπαίδευση γύρω από κομβικά ζητήματα της συνεργασίας μεταξύ ιατρού και 

ασθενούς, όπως την εξατομικευμένη προσέγγιση για την ανακοίνωση της διάγνωσης, την παροχή σωστής 

ενημέρωσης και τη διαχείριση τυχόν παραπόνων που θα προκύψουν στη διάρκεια της συνεργασίας αυτής, 

πάντα βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ασθενή. 

Συμμετέχοντες

Επαγγελματίας-ειδικός εισηγητής 

Ωφελούμενοι από το πρόγραμμα (ιατροί του τομέα της ογκολογίας)

Μεθοδολογία προγράμματος

διάρκεια MasterClass: περίπου 7 ωρες

μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στο πρόγραμμα: 30

ενδεικτική θεματολογία: τεχνικές ανακοίνωσης διάγνωσης, διαχείριση παραπόνων, διαχείριση ασθενών σε 

follow up κ.ο.κ.

συνδυασμός θεωρητικής κατάρτισης και role-playing workshop activities

Τόπος διεξαγωγής προγράμματος

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί ημέρα Σάββατο, σε χώρο εκτός των γραφείων  του Συλλόγου, π.χ. σε συνεδριακού 

τύπου αίθουσα στο κέντρο της Αθήνας

Αριθμός ωφελουμένων από το πρόγραμμα

30

Κατάρτισης Επαγγελματιών Υγείας στις Δεξιότητες Επικοινωνίας με τον Ογκολογικό Ασθενή» και 

συμμετέχοντες από τον νοσηλευτικό χώρο, είναι καιρός να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, με ένα 

εξειδικευμένο MasterClass στις Δεξιότητες Επικοινωνίας με τον ογκολογικό ασθενή αποκλειστικά και μόνο για 

γιατρούς που απασχολούνται στον τομέα της ογκολογίας.

Slide #11



Διαχειριστικός 

Έλεγχος

Κόστος υλοποίησης MasterClass: 10.000€
*το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτηθεί 

και από περισσότερους του ενός χορηγούς από κοινού

MasterClass στις Δεξιότητες Επικοινωνίας με τον ογκολογικό ασθενή 
για γιατρούς στον τομέα της ογκολογίας

Βρεθείτε δίπλα σε κάθε ιατρό του τομέα της ογκολογίας και συμβάλλετε 
στη βελτίωση της σχέσης του με τoν ασθενή του! 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 
(6.000€)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ (max 2)

logo @υλικά επικοινωνίας MasterClass (Δελτία 
Τύπου, newsletters @πεδίο «Επίσημοι Χορηγοί 
MasterClass»)

logo @υλικά επικοινωνίας MasterClass 
(Δελτία Τύπου, newsletters @πεδίο «Βασικοί 
Χορηγοί MasterClass»)

logo @αφισέτα που θα τοποθετηθεί @χώρο 
υποδοχής Συλλόγου (πεδίο «Επίσημοι»)

---

logo @έντυπο MasterClass (πεδίο «Επίσημοι») ---

logo @web banner στην αρχική σελίδα του 
website www.almazois.gr

---

mention @social αναρτήσεις για το MasterClass
(Facebook, Instagram @πεδίο «Επίσημοι»)

mention @social αναρτήσεις για το 
MasterClass (Facebook, Instagram @πεδίο 
«Βασικοί»)

logo @φάκελο υλικών που θα προσφέρεται στους 
συμμετέχοντες (πεδίο «Επίσημοι»)

logo @φάκελο υλικών που θα προσφέρεται 
στους συμμετέχοντες (πεδίο «Βασικοί»)

logo @πρόγραμμα MasterClass (πεδίο 
«Επίσημοι») 

logo @πρόγραμμα MasterClass (πεδίο 
Βασικοί)

banner προβολής @χώρο διεξαγωγής 
προγράμματος, 2 @είσοδο + 2 @εσωτερικά 
*παροχή Χορηγού

banner προβολής @χώρο διεξαγωγής 
προγράμματος, 1 @εσωτερικά *παροχή 
Χορηγού

δυνατότητα τοποθέτησης branded item 
@welcome kit *παροχή χορηγού, προαπαιτείται 
έγκριση από τον Σύλλογο

---

http://www.almazois.gr/


Διοργάνωση 3ήμερου Retreat για Γυναίκες που ζουν 
με Μεταστατικό Καρκίνο Μαστού και Φροντιστές τους 

Διαχειριστικός 

Έλεγχος

Τα δεδομένα από τη διεθνή ερευνητική κοινότητα καταλήγουν πως οι ανάγκες των 

ασθενών με μετάσταση είναι διαφορετικές από τις ανάγκες των ασθενών με 

πρώιμη νόσο, αλλά το ταξίδι τους είναι μοναχικό και εξατομικευμένο. 

Η σημασία της ενημέρωσης των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο μαστού και η 

βελτίωση της ποιότητας ζωής τους είναι βασικά στοιχεία της θεραπευτικής τους 

πορείας. Για το λόγο αυτό, κρίνουμε πως η διοργάνωση ενός Retreat θα έρθει για 

να καλύψει αρκετές από τις ανάγκες τους που έχουν αναδειχθεί.

Στόχος του προγράμματος

Γυναίκες ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού μπορούν να έρθουν κοντά με άλλες γυναίκες ασθενείς με 

παρόμοιες ανάγκες σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, λαμβάνοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη υποστήριξη από 

επαγγελματίες υγείας ή άλλους ειδικούς.

Μέσα από το Retreat θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε ανάγκες των ασθενών, όπως την επαφή με άλλες 

γυναίκες που νοσούν, τη βελτίωση στην επικοινωνία μεταξύ ασθενούς και φροντιστή, την παροχή 

εξειδικευμένης ενημέρωσης για την ασθένειά τους, την εξάσκηση πρακτικών επίγνωσης της κατάστασης 

τους και αποδοχής των συναισθημάτων τους, καθώς και τρόπους ενεργοποίησης συμπεριφορών που 

βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους και συντελούν στην ενδυνάμωσή τους. 

Συμμετέχοντες

Επαγγελματίες-ειδικοί εισηγητές 

Ωφελούμενοι από το πρόγραμμα (ασθενείς με ΜΚΜ και +1 φροντιστής για κάθε ασθενή)

Μεθοδολογία προγράμματος

διάρκεια Retreat: από Παρασκευή απόγευμα μέχρι Κυριακή απόγευμα

μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 24

ενδεικτική θεματολογία: παρουσίση δεδομένων από την επιστημονική κοινότητα, ψυχοθεραπεία, 

δημιουργική απασχόληση, συμβουλευτική, περιποίηση κ.ο.κ.

αξιολόγηση προγράμματος μέσω ερωτηματολογίου

Χρόνος και Τόπος διεξαγωγής προγράμματος

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στη διάρκεια ενός 3ημέρου (προτεινόμενο τριήμερο Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή 

19-21/06/2020 σε κάποιο all inclusive resort έξω από την Αθήνα, αλλά σε κοντινή απόσταση από αυτήν.

Αριθμός ωφελουμένων από το πρόγραμμα

12 ασθενείς+12 φροντιστές
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Διαχειριστικός 

Έλεγχος

Κόστος υλοποίησης Retreat: 15.000€
*το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτηθεί 

και από περισσότερους του ενός χορηγούς από κοινού

Διοργάνωση 3ήμερου Retreat
για Γυναίκες που ζουν με Μεταστατικό Καρκίνο Μαστού 

και Φροντιστές τους 

Βρεθείτε δίπλα σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού και συμβάλλετε 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους! 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ (max 2) 
(6.000€)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
(3.000€)

logo @υλικά επικοινωνίας Retreat (Δελτία Τύπου, 
newsletters @πεδίο «Επίσημοι Χορηγοί Retreat»)

logo @υλικά επικοινωνίας Retreat (Δελτία 
Τύπου, newsletters @πεδίο «Βασικοί 
Χορηγοί Retreat»)

logo @αφισέτα που θα τοποθετηθεί @χώρο 
υποδοχής Συλλόγου (πεδίο «Επίσημοι»)

---

logo @πρόσκληση συμμετοχής Retreat (πεδίο 
«Επίσημοι») 

---

logo @web banner στην αρχική σελίδα του website
www.almazois.gr

---

mention @social αναρτήσεις για το Retreat 
(Facebook, Instagram @πεδίο «Επίσημοι»)

mention @social αναρτήσεις για το Retreat 
(Facebook, Instagram @πεδίο «Βασικοί»)

logo @kit υλικών που θα προσφέρεται στους 
συμμετέχοντες (πεδίο «Επίσημοι»)

logo @kit υλικών που θα προσφέρεται 
στους συμμετέχοντες (πεδίο «Βασικοί»)

logo @πρόγραμμα Retreat (πεδίο «Επίσημοι») logo @πρόγραμμα Retreat (πεδίο Βασικοί)

banner προβολής @χώρο διεξαγωγής Retreat, 
2 @είσοδο + 2 @εσωτερικά *παροχή Χορηγού

banner προβολής @χώρο διεξαγωγής 
Retreat, 1 @εσωτερικά *παροχή Χορηγού

δυνατότητα τοποθέτησης branded item @welcome 
kit *παροχή χορηγού, προαπαιτείται έγκριση από 
τον Σύλλογο

---

http://www.almazois.gr/


Σκέφτεστε κάτι άλλο;

Η ομάδα του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο                            

Μαστού «Άλμα Ζωής» ακούει, συζητάει, εκπαιδεύεται, ενημερώνεται, 

συμβουλεύεται και συμμετέχει συνεχώς στις τελευταίες εξελίξεις που 

αφορούν στον καρκίνο του μαστού.

Διαχειριστικός 

Έλεγχος

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίζονται συνεχώς νέα πεδία για την κάλυψη αναγκών των ασθενών με καρκίνο 

μαστού και, ως εκ τούτου, αναδεικνύονται συνεχώς νέες ιδέες, είτε για την εξέλιξη/επέκταση ήδη 

υπαρχόντων προγραμμάτων του Συλλόγου, είτε για τη δημιουργία νέων.

Στη λογική αυτή, θα χαρούμε πολύ να μοιραστούμε τις σκέψεις μας, 

αλλά και να συζητήσουμε δικές σας ιδέες 

για σχετικά ζητήματα που τυχόν έχετε εντοπίσει!

Ευχαριστούμε!

Χριστιάνα Μήτση, Υπεύθυνη Επιστημονικών Προγραμμάτων
Τ. +30 210 41 80 006 (εσωτ. 18) • E-mail: chmitsi@almazois.gr

&
Σοφία Τσιβιτζή, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων & Χορηγιών

Τ: +30 210 41 80 006 (εσωτ. 21) • E-mail: stsivitzi@almazois.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας:

www.almazois.gr
www.greecerace.gr
www.synexizw.gr

3ης Σεπτεμβρίου 59, 104 33 Αθήνα
Τ. 210 4180006
F. 210 4180016

Ε. breastca@otenet.gr

http://www.almazois.gr/
http://www.greecerace.gr/
http://www.synexizw.gr/
https://www.facebook.com/almazois
https://twitter.com/almazois
https://www.instagram.com/almazois/
https://www.youtube.com/user/AlmaZois
mailto:breastca@otenet.gr

