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Press Release 

 
 

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου  2018 
 

Ένας…ψηφιακός ρευματολόγος στο Golden Hall 

Μια διαφορετική εκστρατεία ενημέρωσης για τις ρευματικές παθήσεις που 
διοργάνωσε η CONVIN  

 

Με έναν πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και 

η Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος (ΕΡΕ – ΕΠΕΡΕ) γιόρτασαν την 

Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας (12 Οκτωβρίου). Ένας ψηφιακός ρευματολόγος 

περίμενε όλους τους επισκέπτες, 11 με 13 Οκτωβρίου στο Golden Hall. Οι 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με έναν ψηφιακό γιατρό και να 

λάβουν απαντήσεις σε απορίες τους σχετικά με τα ρευματικά νοσήματα.  

Η διαφορετική αυτή εκστρατεία ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

σύγχρονων multimedia και audiovisual εργαλείων. Η εφαρμογή που κατασκευάστηκε 

ειδικά για τις ανάγκες της καμπάνιας, έδινε τη δυνατότητα μιας εναλλακτικής 

διαδραστικής προσέγγισης ασθενών, φροντιστών και κοινού. Η  ενέργεια περιλάμβανε 

επίσης πολλά δώρα για τους μικρούς φίλους, και δώρο κλήρωσης ένα μαγευτικό ταξίδι 

στη Βενετία.  

Τη συνολική ευθύνη σχεδιασμού της ενέργειας είχε η εταιρία Convin. 
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CONVIN organized a different public awareness campaign  

for rheumatic diseases  

 

In a unique and a very creative way Hellenic Rheumatology Society and 
Professional Association of Rheumatologists celebrated the World Arthritis Day 
(October 12th). A digital rheumatologist expected all the Mall visitors from 11 to 13 of 
October at Golden Hall. Participants had the opportunity to chat with the digital doctor 
and receive medical responses to their questions about rheumatic diseases. 

This different public awareness campaign took place in a big mall using renovate 
multimedia and audiovisual equipment. The application was made especially for the 
campaign needs, and gave an alternative interactive approach between to patients, 
carers and the public.  

The promotion activity included many take away gifts for the kids and a magical 
journey to Venice.  

Convin had the overall responsibility for the promotional action  
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(Στο e-mail επισυνάπτονται οι φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση) 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρόν Δελτίο Τύπου, παρακαλούμε καλέστε: Κα 
Εύη Ξυλά, τηλ.210 68.33.600, E-mail: exyla@pco-convin.gr 
 

 

 


