Presentación do Programa de Embaixadores ASEICA
Os “Embaixadores ASEICA / ASEICA Ambassadors” son membros da nosa
Asociación que ofrecen parte do seu tempo para axudar á promoción da ASEICA nos seus
centros de investigación. Tamén son membros que amosan a diversidade da ASEICA: persoal
técnico, investigadores pre- e postdoutorais, líderes de grupos de investigación mozos e
sénior así como investigadores e tecnólogos que están a traballar na industria. E, por
suposto, sen perderen de vista que, na ASEICA, queremos sempre poñer xuntos aos
investigadores que traballamos na investigación básica, traslacional e clínica.
Que fan os Embaixadores e Embaixadoras ASEICA?
Estas persoas están implicados en informar sobre o valor da nosa Asociación en todos os
seus eidos de traballo e, neste proceso, transmitir os nosos valores e misión cara o resto da
comunidade científica. Tamén poñen en valor as actividades científicas e reivindicativas da
ASEICA que poden ser de interese para todos os científicos e científicas que aínda non son
membros da nosa Asociación. Tamén, como non, en convencer aos seus colegas do valor
que ten facerse membro de ASEICA. Velaí van unas pílulas sobre as súas actividades:


Difundir eventos organizados por ASEICA (congresos, simposia, cursos, obradoiros)
no seu entorno científico (universidades, hospitais, institutos sanitarios, centros de
investigación, empresas)

•

Facer coñecer as reivindicacións e políticas científicas que estamos a defender na
ASEICA



Difundir os premios e proxectos científicos financiados pola nosa Asociación



Compartir contidos e novas relacionados cos avances en investigación en cancro
acadados por membros de ASEICA



Atracción de novos membros para facer que a familia ASEICA medre e teña cada
vez máis unha voz activa tanto en España como en Europa



Dar a coñecer as vantaxes que ten ser membro da ASEICA, tanto por pertencer á
mesma como tamén polos beneficios que se derivan da nosa pertenza á European
Association for Cancer Research (bolsas de viaxe, redución de taxas de inscripción
en congresos, etc.)

Como facerse embaixador ou embaixadora de ASEICA?
Se xa es membro de ASEICA e estás interesado en patrocinar as actividades de ASEICA,
envíanos un correo electrónico a: secretaria@aseica.es. A partires diso, comeza o
traballo!
Estes socios e socias xa son Embaixadores e Embaixadoras de ASEICA. ¡Únete a eles!
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