
 
 

Xορηγίες σε Συλλόγους Aσθενών το 2010 
Για να δώσουμε αξία και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των ασθενών, των πελατών και των 
μετόχων μας, επικεντρωνόμαστε στο να βελτιώνουμε συνεχώς τον τρόπο που λειτουργούμε. 
Λειτουργούμε με διαφάνεια σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας. 

Δωρεά στην Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών για την 
συνέχιση του προγράμματος “Φροντίδα στο σπίτι για Ανοϊκούς ασθενείς”. Ύψος δωρεάς 
10,000€. 

Συμμετοχή στις δραστηριότητες ενημέρωσης κοινού στην Αθήνα στα πλαίσια του 
εορτασμού της Παγκόσμιας μέρας Alzheimer 21/9/2010 σε συνεργασία με την Εταιρεία 
Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών. Κόστος συμμετοχής 18,600€. 

Συμμετοχή στις δραστηριότητες ενημέρωσης κοινού στην Θεσσαλονίκη στα πλαίσια 
του εορτασμού της Παγκόσμιας μέρας Alzheimer 21/9/2010 σε συνεργασία με την Ελληνική 
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών. Κόστος συμμετοχής 10,000€. 

Χορηγία εκδηλώσεων ενημέρωσης κοινού για την Άνοια σε συνεργασία με την 
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών στις Λέσχες Φιλίας 
Ηλικιωμένων Αγ. Αρτεμίου Αθηνών 2/6/2010 και Κουκακίου Αθηνών 16/6/2010. Κόστος 
χορηγίας 6,000€. 

Χορηγία συνέντευξης τύπου στο ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών στις 14/9/2010 
στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας μέρας Alzheimer 21/9/2010, σε συνεργασία με 
“Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών και “Ελληνική Εταιρεία 
Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών”. Κόστος χορηγίας 10,235€. 

Εταιρική Καταχώρηση στην εφημερίδα «Επικοινωνία για τη Νόσο Alzheimer» για τα 
τεύχη του Ιουνίου-Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου και Μαρτίου της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου 
Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών αξίας 4,000 €. 

Δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών για 
την έκδοση του βιβλίου « Δοκιμασίες και Κριτήρια για την εκτίμηση των εγκεφαλικών 
δυσλειτουργιών. Κόστος δωρεάς 14,452€. 

Συμμετοχή ως υποστηρικτές στον αγώνα «Μαζί τρέχουμε για τη Ζωή» που 
διοργάνωσε ο Πανελλήνιος σύλλογος γυναικών με καρκίνο του μαστού «Άλμα Ζωής» 
σε συνεργασία με τη “Susan Komen for the Cure”. Κόστος συμμετοχής 10,000€. 

Οικονομική ενίσχυση του ‘’Συλλόγου Προστασίας των Ελλήνων 
Αιμορροφιλικών’’ (ΣΠΕΑ) με το ποσό των 6,500€. 

Ενίσχυση της εκδήλωσης με θέμα «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ» που 
διοργάνωσε ο Σύλλογος Προστασίας των Ελλήνων Αιμορροφιλικών με το ποσό των 4,840€ 

Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου γονέων με νεοπλασματική ασθένεια ‘’Φλόγα’’ 
για την αποστολή παιδιών στην κατασκήνωση Barretstown, με το ποσό των 8,500€. 

Οικονομική ενίσχυση του «Συλλόγου Γονέων Παιδιών Πασχόντων από 
Μεσογειακή Αναιμία» με το ποσό των 5,000€. 

Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια 
« Φλόγα» για τα λειτουργικά έξοδα του Ξενώνα φιλοξενίας των παιδιών με τις οικογένειες 



τους, με το ποσό των 50,000€ 

Συμμετοχή ως υποστηρικτές στο συνέδριο EUROPLAN της πανελλήνιας ένωσης 
σπανίων παθήσεων ΠΕΣΠΑ, με το ποσό των 1,000€. 

Χορηγία ύψους 2000€ στον Αντιρρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου για τις εκδηλώσεις 
της 10ης Εβδομάδας Ρευματοπαθειών (10-16 Μαΐου 2010).  

Εταιρική προβολή στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Αντιρρευματικός Σύνδεσμος 
Κύπρου για την Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοπαθειών ( 12 Οκτωβρίου 2010) ύψους 500€.  

 

 


