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5ΟΔ|Υ|Ο FORUM, 8ος Ημιμαραθώνιος Αθήνας & Beauty Day: 
παράλληλες γιορτές ομορφιάς, υγείας, αθλητισμού και ευεξίας 

στο κέντρο της πόλης, ανοικτές σε όλους  

Αγαπητοί φίλοι & συνεργάτες, 

Για 5η συνεχή χρονιά το Δ|Υ|Ο FORUM, ο Θεσμός που αγκαλιάστηκε από χιλιάδες επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας, κοινό 
και επιχειρήσεις, πιστό στο ραντεβού, έρχεται στις 15 και 16 Μαρτίου 2019, στο Ζάππειο, με ελεύθερη είσοδο, προωθώ-
ντας την Ιπποκράτεια Θεωρεία που βασίζεται στην πρόληψη μέσω άσκησης και διατροφής, δίνοντας παράλληλα έμφαση 
στην ομορφιά, την ευεξία και την ισορροπία σώματος & ψυχής. 

Από φέτος το Δ|Υ|Ο FORUM και ο 8οςΗμιμαραθώνιος Αθήνας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαρτίου 
2019, στο κέντρο της πόλης, από τον ΣΕΓΑΣ και τον Δήμο Αθηναίων, με συνδιοργανώτρια αρχή την Περιφέρεια Αττι-
κής, ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας δύο παράλληλες γιορτές στο κέντρο της Αθήνας, με συνδετικό κρίκο την 
υγεία και τον αθλητισμό και προσφέροντας μία μοναδική ανοιξιάτικη εμπειρία στην καρδιά της πόλης του πολιτισμού και 
του αθλητισμού, η οποία δίνει έμφαση στο «μαζί», τη συντροφικότητα, την πρόληψη, την ευεξία, την άσκηση αλλά και την 
ψυχαγωγία.  

Για αυτό το λόγο, η θεματολογία του Δ|Υ|Ο FORUM, πέρα από θέματα υγείας, διατροφής και ομορφιάς, εμπλουτίζεται με 
ιατρικά θέματα που αφορούν στο τρέξιμο, αντιμετώπιση τραυματισμών, ιατρικές οδηγίες για αρχάριους δρομείς κ.ά.  και 
καλωσορίζει τους συμμετέχοντες του 8ουΗμιμαραθώνιου στο Ζάππειο για χρήσιμες pre-running ιατρικές συμβουλές. 

Παράλληλα, η Beauty Day, ο θεσμός που καθιέρωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Αρω-
μάτων & Καλλυντικών (Π.Σ.Β.Α.Κ.), ενώνει τη δική της δυναμική, με αυτήν του μεγάλου θεσμού του Δ|Υ|Ο FORUM κα-
θώς μοιράζονται έναν κοινό σκοπό: την προώθηση της φροντίδας της ομορφιάς και της υγείας, στη χώρα του Ιπποκράτη 
και στη χώρα όπου γεννήθηκε και υμνήθηκε η ομορφιά στο πρόσωπο της θεάς Αφροδίτης.

Κατά τη διάρκεια της Beauty Day, θα ενημερωθεί το κοινό από τους επαγγελματίες, για όλα τα τελευταία trends στην 
Ομορφιά, θα παρουσιαστούν νέα λανσαρίσματα καλλυντικών προϊόντων, θα δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες να 
απολαύσουν υπηρεσίες και να γνωρίσουν τα προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, να παρακολουθήσουν shows μακιγιάζ και 
κομμωτικής. Στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Ζαππείου, θα αναλυθούν, μεταξύ άλλων, θέματα που έχουν να κά-
νουν με την περιποίηση της επιδερμίδας του προσώπου, την αντιγήρανση, συστατικά και συνθέσεις των καλλυντικών, ό,τι 
νεότερο για την αντηλιακή προστασία, ο ρόλος των spa στην ευεξία του σώματος και της ψυχής. Το διήμερο πρόγραμμα θα 
κλείσει με θέματα που αφορούν στο μακιγιάζ και τα μαλλιά, με αναφορά στα προϊόντα και στις νέες τεχνικές.

Δίπλα στον Π.Σ.ΒΑ.Κ., αναπόσπαστο κομμάτι της Beauty Day η Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Διπλωματού-
χων Αισθητικών Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε) και η Καλλιτεχνική Ένωση Κομμωτών Ελλάδος (Κ.Ε. Κ.Ε.).

Με την ευκαιρία αυτής της πολύ μεγάλης διοργάνωσης, προσκαλούμε και καλωσορίζουμε τη συμμετοχή των εταιρειών, 
με την πεποίθηση ότι θα προκύψουν πολύ σημαντικά οφέλη και στον εμπορικό τομέα.

Μία μεγάλη γιορτή Ομορφιάς & Υγείας, με Ελεύθερη Είσοδο και χιλιάδες επαγγελματίες και καταναλωτές, 

που δεν πρέπει να χάσετε!

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Ζαχαρίας Καπλανίδης
Οικονομολόγος,  

Πρόεδρος Ομίλου Zita, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΥΓΕΙΑ

•  Δίαιτα, ή τρόπος υγιεινής διατροφής για όλη μας τη ζωή; 

•  Ειδικές τροφές και συμπληρώματα διατροφής: Το (+) της διατροφής  
ισορροπεί το (-) της εποχής.

•  Συγκριτικά πλεονεκτήματα της Μεσογειακής Διατροφής.

•  Ειδική διατροφή για την παχυσαρκία σε παιδιά και ενήλικες. 

•  Διατροφή και συμπληρώματα για την ενίσχυση μνήμης σε εφήβους για  
την περίοδο των εξετάσεων και σε ενήλικες για αποφυγή άνοιας και Alzheimer. 

•  Βιολογικές τροφές και βιολογικά προϊόντα. 

•  Προβιοτικά: η βάση της υγείας του εντέρου και της απορρό-
φησης των θρεπτικών συστατικών των τροφών. 

•  Παραδοσιακά Ελληνικά τρόφιμα προσαρμοσμένα στο σήμερα.  

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ 
•  Διατήρηση της πυκνότητας της οστικής μάζας και αποφυγή οστεοπόρωσης. 
•  Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στα μυοσκελετικά. 
•  Μυοσκελετικά και ο ρόλος των συμπληρωμάτων διατροφής. 
•  ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ και μυοσκελετικά. 
•   Μυοσκελετικές παθήσεις – ασφάλεια και υγεία στον χώρο εργασίας. 
•  Μυοσκελετικά προβλήματα – πρόληψη, άσκηση και θεραπεία. 
•  Σπονδυλική Στήλη: Το κέντρο του σκελετού μας, μας στηρίζει.  
Πώς την υποστηρίζουμε; (Δισκοκοίλη, Αυχενικό Σύνδρομο, Οσφυαλγία). 

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ 

•  Στατίνες και καρδιαγγειακός κίνδυνος – Συχνές ερωτήσεις. 
•  Καρδιοπάθεια και κατάθλιψη. 
•  Γυναίκες και καρδιοπάθειες. 
•  Άσκηση και σωματική δραστηριότητα: Κάνουν καλό στη καρδιά μας.  
•  Τα πάντα γύρω από την αρρυθμία. 
•  Πρόληψη και αποτελεσματική προστασία για την υπέρταση. 
•  Παχυσαρκία: Η νέα πανδημία, πώς δημιουργείται και ποια η αντιμετώπισή  της; 
•  H διατροφική υγεία της καρδιάς μας. 
•  Φυσική δραστηριότητα και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις.
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•  Λίπος για διόρθωση και αύξηση στήθους ή ενθέματα;  

•  Αισθητική οδοντιατρική και Ορθοδοντική για γυναίκες και άνδρες. 

•  Μη επεμβατικές θεραπείες για άνδρες και γυναίκες 
(botox, laser, υαλουρονικό οξύ κ.λ.π.)

•  Λιποαναρρόφηση – Κρυολιπόλυση:  
αναίμακτες τεχνικές μείωσης τοπικού πάχους.  

•  Βλέμμα και μάτια νεανικά και λαμπερά με 
σύγχρονες τεχνικές Βλεφαροπλαστικής. 

•  Βλαστοκύτταρα: το όπλο του οργανισμού μας για ανανέωση και ομορφιά. 

•  Συμπληρώματα και τεχνικές για φροντίδα «επικεφαλής…»  
(τριχόπτωση, ενδυνάμωση, λάμψη, αποκατάσταση)

•  Συμπληρώματα διατροφής και αντιγήρανσης. 

•  Ανάπλαση λαιμού. 

•  Ο ρόλος των ορμονών στην αντιγήρανση.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥ Σ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
•  Πρόληψη και αντιμετώπιση σε συνήθεις τραυματισμούς δρομέων (πόνος στις φτέρ-

νες, γόνατα, τενοντίτιδα Αχίλλειου, λαγοκνημιαία ταινία, πόνος στα καλάμια).

•  Η τέχνη της προετοιμασίας και της αποκατάστασης σε δρομείς μεσαίων και  
μεγάλων αποστάσεων. 

•  Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την προσαρμογή της καρδιάς κατά την διάρκεια 
του Ημιμαραθώνιου. 

•  Τρέχοντας με ασφάλεια (συμβουλές, κανόνες και tips σε μαραθωνοδρόμους)

•  Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δρομείς για την υγεία των μυών και των οστών. 

•  Προετοιμάστε τον οργανισμό σας την προηγούμενη ημέρα (ύπνος, διατροφή κ.λ.π.). 

•  Πώς να τα καταφέρετε στον πρώτο σας Ημιμαραθώνιο.  
Συμβουλές και tips σε αρχάριους δρομείς. 

•  Όλα όσα συμβαίνουν στο μυαλό και στο σώμα ενός αθλητή μεσαίων και μεγάλων 
αποστάσεων. 

•  Ο κατάλληλος εξοπλισμός για τον Ημιμαραθώνιο (ρούχα, παπούτσια κ.λ.π.). 

•  Εργομετρικός έλεγχος.    

ΟΜΟΡΦΙΑ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
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10 καλοί λόγοι για να συμμετέχω  
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Γιατί είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να πα-
ρουσιάσω το προφίλ και τις δράσεις της 
εταιρείας μου αλλά και νέα λανσαρίσμα-
τα προϊόντων και υπηρεσιών σε επιστήμο-
νες και επαγγελματίες του χώρου Διατρο-
φής - Υγείας - Ομορφιάς και ευρύτερο κοινό.

Γιατί θα επωφεληθώ μιας ευρείας προ-
βολής της εταιρείας μου μέσω της κα-
μπάνιας προβολής του Δ|Υ|Ο Forum 
πριν αλλά και μετά το event.  

Γιατί θα επωφεληθώ από τη μεγάλη προ-
βολή και την άμεση επαφή με επιστή-
μονες, επαγγελματίες του χώρου και κα-
ταναλωτές δυναμικών target groups, με 
ανταγωνιστικό κόστος συμμετοχής με εξαι-
ρετικά οφέλη στον απόλυτα καθιερωμέ-
νο Θεσμό Διατροφής - Υγείας - Ομορφιάς.

Γιατί θα συνδέσω την εταιρεία μου με τον 
καθιερωμένο Θεσμό Διατροφής – Υγεί-
ας – Ομορφιάς σε συνεργασία με τον 8ο 
Ημιμαραθώνιο και την Beauty Day. 

Γιατί θα έχω τη δυνατότητα να ενημε-
ρωθώ για θέματα αιχμής, τελευταία 
trends, απαιτήσεις και τάσεις της αγο-
ράς από τους πλέον καταξιωμένους 
επαγγελματίες - ομιλητές του χώρου. 

Γιατί έχω τη δυνατότητα να διοργα-
νώσω workshop για να ενημερώ-
σω διαδραστικά επιστήμονες, επαγ-
γελματίες και κοινό για τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες της εταιρείας μου.  

Γιατί θα επικοινωνήσω με υποψήφιους πε-
λάτες και συνεργάτες με στόχο να διευρύ-
νω το δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας μου.

Γιατί ο μεγάλος θεσμός Δ|Υ|Ο Forum  
προσελκύει χιλιάδες Επιστήμονες,  
Επαγγελματίες Υγείας και κοινό.

Γιατί θα έρθω σε επαφή με άλλες εταιρεί-
ες που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
της Διατροφής-Υγείας-Ομορφιάς και θα πα-
ρακολουθήσω τον ανταγωνισμό μου. 

Γιατί το Δ|Υ|Ο Forum (Διατροφή - Υγεία - 
Ομορφιά) συνδιοργανώνεται με 20  
Επαγγελματικούς & Επιστημονικούς Φορείς 
και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα Υπουρ-
γείων, Ιατρικών & Φαρμακευτικών Συλλό-
γων, Συλλόγων Ασθενών και από φέτος και 
με τη συνεργασία του θεσμού του Ημιμα-
ραθωνίου, που προσελκύει 25.000 δρομείς 
από όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές τά-
ξεις και της Beauty Day από τον Π.Σ.Β.Α.Κ 
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Προβολή Δ|Υ|Ο FORUM

 ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Δελτία Τύπου, Τηλεόραση, 
Ραδιόφωνο, Έντυπη Διαφήμιση 

 WEB & SOCIAL
Web banners, Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube, σε ηλεκτρονι-
κά μέσα ενημέρωσης & blogs

 BELOW THE LINE ΠΡΟΒΟΛΗ 
Aποστολή προσκλήσεων και newsletters 
σε Επιστήμονες της Διατροφής, 
Υγείας, Ομορφιάς και κοινό, Έντυπα - 
Μπροσούρες, Αφίσες,  πριν το event, 
καμπάνια προβολής post event 

H προβολή του Δ|Υ|Ο FORUM θα γίνει με ένα πολυδιάστατο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας για την γνωστο-
ποίηση της στους επαγγελματίες Ομορφιάς αλλά και στο ευρύ κοινό. Συγκεκριμένα, η καμπάνια προβολής περιλαμβάνει: 

  Παροχή χώρου για εκθεσιακό περίπτερο 6τ.μ., (3μ μήκος Χ 2μ πλάτος), 12 τ.μ. (6 μ μήκος Χ 2μ πλάτος), 
18 τ.μ. (9 μ μήκος Χ 2 μ πλάτος) 

  Παροχή βασικής δομής περιπτέρου με βασικό εξοπλισμό (τραπέζι, καρέκλες, μοκέτα, μετώπη με επωνυ-
μία εκθέτη, φωτιστικά spots, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) 

  Παροχή χρόνου στην αίθουσα ομιλιών για διοργάνωση ομιλίας, live demonstration, workshop με θέμα 
και ομιλητή της επιλογής σας

  Τοποθέτηση διαφημιστικού banner στον εκθεσιακό χώρο  

  Διαφημιστική καταχώρηση στο έντυπο πρόγραμμα που θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες  

  Προβολή εταιρικού λογοτύπου στην ιστοσελίδα με απευθείας σύνδεση στην ιστοσελίδα του εκθέτη  

 Προβολή εταιρικού λογοτύπου στο Backdrop Χορηγών-Εκθετών-Υποστηρικτών του Δ|Υ|Ο Forum  

 Συχνές αναρτήσεις στα social media του Δ|Υ|Ο Forum

Προτάσεις Συμμετοχής
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Εκθεσιακό Πλανο

Eκθεσιακό Περίπτερο
STAND 3 X 2 = 6sqm
(Σε παραλλαγές μίας, δύο & τριών ανοικτών όψεων)
• Δάπεδο: Επίστρωση δαπέδου με μοκέτα
•  Δομή: Σύστημα αλουμινίου Octanorm Γερμανίας με πλήρωση Panels 

(Η: 2.50m.)
• Μετώπη: Διάτρητο Panel ασημί χρώματος
•  Σήμανση: Στοιχεία αυτοκόλλητου βινυλίου σε λευκή επιφάνεια
• Φωτισμός: 3 χ100W Spots
• ΗΛ/ΚΑ: 1 πρίζα
• Εξοπλισμός: 3 πλαστικά καθίσματα,1 στρογυλό τραπέζι
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ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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Προτάσεις Συμμετοχής 

 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 18 τ.μ.

•  Παροχή χώρου για εκθεσιακό περίπτερο 18 τ.μ. (9 μέτρα μήκος Χ 2 μέτρα πλάτος) στο Δ|Υ|Ο Forum

•  Παροχή βασικής δομής περιπτέρου με βασικό εξοπλισμό (τραπέζι, καρέκλες, μοκέτα, μετώπη με επωνυμία 
εκθέτη, φωτιστικά spots, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) 

•  Προβολή εταιρικού λογοτύπου στην ιστοσελίδα του Δ|Υ|Ο Forum με απευθείας σύνδεση στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας 

•  Προβολή εταιρικού λογοτύπου στο Backdrop Χορηγών-Εκθετών-Υποστηρικτών του Δ|Υ|Ο Forum   

•  Συχνές αναρτήσεις στα social media του Δ|Υ|Ο Forum 

Κόστος 3.500,00 € πλέον ΦΠΑ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 12 τ.μ.

•  Παροχή χώρου για εκθεσιακό περίπτερο 12 τ.μ. (6 μέτρα μήκος Χ 2 μέτρα πλάτος) στο Δ|Υ|Ο Forum

•  Παροχή βασικής δομής περιπτέρου με βασικό εξοπλισμό (τραπέζι, καρέκλες, μοκέτα, μετώπη με επωνυμία 
εκθέτη, φωτιστικά spots, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) 

•  Προβολή εταιρικού λογοτύπου στην ιστοσελίδα του Δ|Υ|Ο Forum με απευθείας σύνδεση στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας 

•  Προβολή εταιρικού λογοτύπου στο Backdrop Χορηγών-Εκθετών-Υποστηρικτών του Δ|Υ|Ο Forum   

•  Συχνές αναρτήσεις στα social media του Δ|Υ|Ο Forum 

Κόστος 2.500,00 € πλέον ΦΠΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1 ΩΡΑΣ 

•  Παροχή αίθουσας με πλήρη οπτικοακουστικό εξοπλισμό για διοργάνωση Δορυφορικού Συμποσίου διάρκειας 1 
ώρας (ομιλία, live demonstration, hands on) με θέμα και ομιλητή της επιλογής σας 

•  Διαφημιστική καταχώρηση στο έντυπο πρόγραμμα που θα διανεμηθεί στους επισκέπτες  

•  Προβολή εταιρικού λογοτύπου στην ιστοσελίδα του Δ|Υ|Ο Forum με απευθείας σύνδεση στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας 

•  Προβολή εταιρικού λογοτύπου στο Backdrop Χορηγών-Εκθετών-Υποστηρικτών του Δ|Υ|Ο Forum   

•  Συχνές αναρτήσεις στα social media του Δ|Υ|Ο Forum 

Κόστος 2.000,00 € πλέον ΦΠΑ
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 6 τ.μ.

•  Παροχή χώρου για εκθεσιακό περίπτερο 6 τ.μ. (3 μέτρα μήκος Χ 2 μέτρα πλάτος) στο Δ|Υ|Ο Forum

•  Παροχή βασικής δομής περιπτέρου με βασικό εξοπλισμό (τραπέζι, καρέκλες, μοκέτα, μετώπη με επωνυμία 
εκθέτη, φωτιστικά spots, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) 

•  Προβολή εταιρικού λογοτύπου στην ιστοσελίδα του Δ|Υ|Ο Forum με απευθείας σύνδεση στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας 

•  Προβολή εταιρικού λογοτύπου στο Backdrop Χορηγών-Εκθετών-Υποστηρικτών του Δ|Υ|Ο Forum   

•  Συχνές αναρτήσεις στα social media του Δ|Υ|Ο Forum 

Κόστος 1.500,00 € πλέον ΦΠΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 

•  Τοποθέτηση διαφημιστικού banner (όχι περίπτερο) στον εκθεσιακό χώρο του Δ|Υ|Ο Forum  

•  Προβολή εταιρικού λογοτύπου στην ιστοσελίδα του Δ|Υ|Ο Forum με απευθείας σύνδεση στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας 

•  Προβολή εταιρικού λογοτύπου στο Backdrop Χορηγών-Εκθετών-Υποστηρικτών του Δ|Υ|Ο Forum   

•  Συχνές αναρτήσεις στα social media του Δ|Υ|Ο Forum 

Κόστος 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

•  Διαφημιστική καταχώρηση στο έντυπο πρόγραμμα που θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες  

•  Προβολή εταιρικού λογοτύπου στην ιστοσελίδα του Δ|Υ|Ο Forum με απευθείας σύνδεση στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας 

•  Προβολή εταιρικού λογοτύπου στο Backdrop Χορηγών-Εκθετών-Υποστηρικτών του Δ|Υ|Ο Forum   

•  Συχνές αναρτήσεις στα social media του Δ|Υ|Ο Forum 

Κόστος 700,00 € πλέον ΦΠΑ



Email: k.ge@zita-congress.gr

www.dyoforum.gr

Follow us
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