3. Rendezvény program
Kommunikációs workshop a legfontosabb célok eléréséért a leghatékonyabb eszközökkel.

Időpont: 2016. november 23., szerda
Időtartam: 10.00 – 16.15
Helyszín: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Konferencia terem
1051 Budapest, Zrínyi utca 3.
Megközelítés: google.maps.ogyei

Program:
10.00 – 12.00
1. Forrásteremtés kommunikációs eszközökkel workshop – Vidor Eszter, kommunikációs szakértő
2. Egészségügyi érdekérvényesítés kommunikációs eszközökkel workshop – Nagy Ákos,
kommunikációs szakértő
12.00 – 12.35 Ebéd
12.35 – 13.05
Szakmai kommunikációs lehetőségek kerekasztal beszélgetés – Budapesti Orvostanhallgatók
Egyesülete vezetősége
13.05 – 15.05
3. Tagtoborzás, tagmegtartás kommunikációs eszközökkel workshop – Vidor Eszter, kommunikációs
szakértő
4. Beszéljünk róla! Betegségekkel kapcsolatos kommunikáció workshop – Torda Júlia, kommunikációs
szakértő
15.05 – 16.05 Jó gyakorlat bemutatása
“Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány – Salamon Adrienn Alapító, a Kuratórium elnöke
„Ne gyulladj be! kampány – Radnai Anna, újságíró
Bethesda Kórház Alapítvány – Tokai Gábor
16.05 – 16.15 Zárás

Előadók bemutatkozása

Nagy Ákos, Ügyvezető igazgató,
VM.komm Kommunikációs Tanácsadó Kft.
Kommunikációs szakértő, tanácsadó, az ügynökség alapítója és
ügyvezetője. Több mint, másfél évtizede dolgozik a kommunikációs
szakmában ügynökségi oldalon, egyik speciális szakterülete az
egészségügyi kommunikáció. Gazdag tapasztalata van az egészségügyi
témákkal és a gyógyszerpiacon, pályafutása során a legnagyobb
magyarországi reklámügynökség pr-divíziójának vezetője, számtalan
Magyarországon tartott nemzetközi orvostudományos konferencia
sajtófőnöke, illetve az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója is volt. Sok éve végez lobbi
és kommunikációs munkát különféle, az egészségügyben tevékenykedő civil és szakmai szervezet
számára. Több, a témába vágó orvostudományos szakcikk és könyvfejezet társszerzője.

Vidor Eszter
Húsz éve dolgozik a kommunikációs szakmában, a VM.komm Kft. másik
alapítója, Nagy Ákos mellett. Húsz éve elkötelezetten dolgozik emellett a
magyarországi civilekkel a magyarországi civilekért.
Az elmúlt években több egészségügyi civil kezdeményezést támogatott pro bono. Sok tapasztalatot
szerzett a fund raising kommunikáció, az 1%-os kommunikáció, valamint a civil sajtókommunikáció
területén. Jelenleg is dolgozik önkéntesként egy pszichiátrai alapítványnál. A Nemzeti Betegfórum és a
BEMOSZ létrehozásán is dolgozott önkéntesként, jelenleg is az NBF választmányának tagja.

Torda Júlia, rádiós műsorvezető és szerkesztő, kommunikációs
üzletágvezető
Pályafutását a Magyar Rádió hír- és közéleti-politikai műsorainál kezdte,
majd a Magyar Rádió New yorki tudósítója lett. Hazatérése után az
induló TV2 műsorvezetője és Hírosztályának munkatársa lett, a nevéhez
fűződik a TV2 első, nemzetközi műholdas kapcsolással zajló adása
Brüsszel és Budapest között. Később az Életben maradtak c. műsor
főszerkesztője és vezetője volt. Csaknem egy évtizedet töltött az
Inforádió egészségügyi és tudományos rovatainak vezetőjeként, közben a napi hírműsort vezette és
külpolitikai szerkesztő is volt. Innen szerződött a Magyar Tudományos Akadémiához, ahol a
kommunikációs vezető feladatait látta el, folyamatosan tartott kommunikációs tréningeket, és
moderálta az MTA rendezvényeit. Jelenleg a Magyar Kórházszövetség kommunikációs vezetője és a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem portáljának felelős szerkesztője. Dolgozik a
Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Gazdasági Versenyhivatal felkérésére is.

Radnai Anna

2010-től kommunikációs tanácsadással, szűrő és felvilágosító programok megvalósításával, valamint
az Osteoporozisos Betegek Magyarországi Egyesülete és az Inkontinencia Betegegyesület
sajtómegjelenéseinek szerevezésével foglalkoztam.
2013-2015 között főszerkesztői, programszervezői feladatokat láttam el a Vidám Zsiráf Klub
Egyesületénél.
2015-től a Negyulladjbe.eu főszerkesztőjeként, valamint a Ne gyulladj be! Gyulladásos
bélbetegséggel élő fiataloknak létesített klubhálózat programvezetőjeként tevékenykedem.
2016-tól szerkesztői, újságírói pozíciót töltök be a Medicalonline és Pharmaonline egészségügyi
online médiumoknál.

Salamon Adrienn

Az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány – az endometriózisban szenvedő, meddőséggel
küzdő nők támogatásával foglalkozó alapítvány kuratóriumi elnökeként tevékenykedem
kisgyermekes anyukaként, ahol többek közt az alábbi feladatokat látom el:
•
•
•
•
•
•
•

éves kommunikációs és marketing stratégia kidolgozása és a megvalósításban való aktív
részvétel
meglévő partnerekkel való kapcsolattartás (pl SOTE, Bayer), új partnerek akvirálása
rendezvények szervezése (érintetteknek ismeretterjesztő előadások, orvosoknak szakmai
konferenciák)
szakmai (orvosi) konferenciák látogatása
2014. második felétől stratégiai együttműködés: Nemzeti Beteg Fórum,
Semmelweis Egyetem 1. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
2014. október Nemzeti Beteg Fórum – női egészségvédelem témakör képviselője

Emellett Több, mint 10 éves értékesítői és ügyfélkapcsolati tapasztalataimat, marketinges és PR
szaktudásomat és az elmúlt évek alatt kialakított kapcsolati tőkémet kihasználva saját
vállalkozásomon keresztül szolgálom ki régi és új partnereimet.

Tokai Gábor
Bethesda Kórház Alapítvány,
Adományszervező
tokai.gabor@bethesda.hu

Budapesten született 1979-ben. Külkereskedelmi középiskolai tanulmányai után
a Budapesti Gazdasági Főiskolán diplomázott Európa Tanulmányok szakon. Majd
a BME-n szerzett egyetemi diplomát környezetgazdálkodási szakközgazdászként.
Mind multinacionális környezetben, mind kisebb létszámú vállalkozásokban is
dolgozott, mielőtt a társadalmi ügyekkel munkaszerűen is foglalkozni kezdett.
Szakmai tapasztalataira a Civil Partner Kft.-nél eltöltött 12 év alatt tett szert,
ahol kizárólag civil szervezeteknek végeztek, legfőképpen adománygyűjtési, SzJA
1%-gyűjtési, illetve marketing tevékenységeket.
2014-től a budapesti Bethesda Gyermekkórház alapítványánál hasonló területen dolgozik, mint eddig
tette. Viszont immáron közvetlenül egy szervezetnek ügyeit képviselheti.
Munkái a legszerteágazóbbak. Mint általában egy magyar civil szervezetnél. Nyomdai kivitelezéstől,
vagy az egyes adományozókkal való kapcsolattartástól kezdve, az online felületek kezelésén át, az
egyes kisebb-nagyobb projektek stratégiai tervezésében is részt vesz.

