
 
       

 
 

Η Boussias Communications, από το 2012 κυκλοφορεί το μοναδικό, καθημερινό συνδρομητικό 

ηλεκτρονικό newsletter, HEALTH DAILY.  
 

Το HEALTH DAILY αποτελεί την πλέον αξιόπιστη και ολοκληρωμένη πηγή ενημέρωσης  
πληροφόρησης για περισσότερους από 8000 decision makers, executives και experts από τον κλάδο 

της υγείας. 
 

 

Με τη συνδρομή σας   
 

✓ εξασφαλίζετε έγκαιρη ενημέρωση για την ελληνική και διεθνή επικαιρότητα καθώς 

και αποκλειστικές ειδήσεις  από τον ευρύτερο χώρο της υγείας. 

✓ παρακολουθείτε τις εξελίξεις στην φαρμακευτική, νοσοκομειακή και ασφαλιστική αγορά  

✓ απολαμβάνετε αποκλειστικές συνεντεύξεις και τα άρθρα γιατρών, στελεχών επιχειρήσεων, 

συλλόγων ασθενών και εκπροσώπων φορέων του κλάδο, καθώς και τα ειδικά αφιερώματα. 

✓ ενημερώνεστε για  

o µετακινήσεις στελεχών στον ευρύτερο χώρο της Υγείας,  

o εκδηλώσεις (συνεδρίων, βραβείων) που διοργανώνουν το Health Daily και η Βοussias 

Communication με την παρουσία διακεκριμένων προσκεκλημένων, έμπειρων σε 

θέματα σχετικά με το αντικείμενό σας, αλλά και άλλων φορέων του επιχειρηματικού 

κλάδου, καθώς και για τις αναγνωρισμένες ειδικές εκδόσεις του Health Daily. 

 

Το μόνο που χρειάζεται, για να έχετε πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω προνόμια, είναι να 

συμπληρώσετε τη φόρμα που ακολουθεί και να εξασφαλίσετε στην εταιρεία σας 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ! 
 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
Αμαλία Ψιλούδη 
Subscriptions sales executive 
Boussias Communications 
Δ/νση Κλεισθένους 338, 153 44, Γέρακας 
Τ: 210-6617777 εσωτ. 231 
F: 210-6617778 

E-mail: apsiloudi@boussias.com      
Web: www.boussias.com  
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Αίτηση Συνδρομής 

 

 ΝΑΙ, επιθυμώ να γίνω συνδρομητής του HEALTH DAILY για ένα έτος στην τιμή των 330€.  

(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) 
      

 
Τρόπος Πληρωμής: 

 
Α. Χρέωση πιστωτικής κάρτας μέσω VIVA WALLET 

 

Β. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ  
(Η συνδρομή πρέπει να προπληρωθεί) 

ΕΘΝΙΚΗ: 178-470-437-12 IBAN GR54 0110 1780 0000 1784 7043 712 

ALPHA: 184-00-2320-001039 IBAN GR86 0140 1840 1840 0232 0001 039 

EUROBANK:0026-0053-74-0200168594  IBAN GR10 0260 0530 0007 4020 0168 594  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5036-018110-418 IBAN GR04 0172 0360 0050 3601 8110 418 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ  

ΘΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ HD 

 

 

Στοιχεία Τιμολόγησης: 

Ονοματεπώνυμο Συνδρομητή:__________________________________________________________ 

Επωνυμία Εταιρείας:__________________________________________________________________ 

Αντικείμενο Εργασιών:________________________________________________________________ 

ΑΦΜ:__________________________________ΔΟΥ: _______________________________________ 

Διεύθυνση:_________________________________________________________________________ 

Περιοχή:_______________________________T.Κ.: _______________________________________ 

Τηλ: __________________________________Fax: ________________________________________ 

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις αποστολής τιμολογίου:  α)            _____            ___@_______________ 

                       β)            _____            ___@_______________ 

(παρακαλούμε ενημερώστε το λογιστήριο σας για την ηλεκτρονική αποστολή του τιμολογίου) 

 

 

 

 

 



 

Στον παρακάτω πίνακα, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των στελεχών της εταιρείας σας, 

που επιθυμείτε να λαμβάνουν το HEALTH DAILY: 

        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                        ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                     EMAIL ACCOUNT 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

 
Σημ.: Για περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις παρακαλούμε προσθέστε γραμμές στο παραπάνω 

πίνακα ή στείλτε μας ένα αρχείο excel με όλα τα emails 

 
 

 
 

 
__________________________________________________________________________________ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

 


