
www.reedtuyap.com.tr

902128671100 enewsletter@expomedistanbul.comQendra e panaireve dhe kongreseve Tuyap, 
Stamboll, Turqi

Majakovski 3/7 1000, Shkup/ Maqedoni

Vendi

tel: +389 2 322 04 69

E organizuar nga

E-mail: tuyapskopje@tuyap.com.tr

22-25 Mars 2018, 
Stamboll -Turqi

Atje ku takohet sektori i 
mjekësisë në Euroazi

Panairi i 25-të ndërkombëtar për analiza dhe diagnozë medicinale, trajtim, rehabilitim, prodhime laboratorike, 
aparate, sisteme, teknologji, pajisje dhe spitale

Zyra në Shkup



Faktet për vitin 2017

Statistika për 
ekspozuesit

30 Mars- 2 Prill 2017

Fact

705
kompani dhe 

përfaqësuses të 
kompanive

85
shtete 

vizituese

32
shtete që kanë 

ekspozuar

29.114
vizitorë nga 

vendi

Gjithsej

32,557
 vizitorë

4.972
vizitorë 

ndërkombëtar

Profile të ekspozuesve dhe vizitorëve sipas grupeve te prodhimeve

Ndërkombëtarët Pjesëmarrje

Ortopedi dhe materiale për konsum

Pajisje elektrike mjekësore dhe teknologji mjekësore e laboratorike

Menaxhment i spitaleve dhe institucioneve mjeksore

Pse duhet ta vizitoni?

Akademikë dhe shefa të katedrave të ortopedisë dhe traumatologjisë në univerzitete, drejtorë dhe menaxherë të blerjes në spitale private, qendra 
të rehabilitimit dhe qendra për shëndet të këmbëve, distributorë, ortopedë, pediatra dhe fizioterapist, farmacistë, geriatër, drejtorë të qendrave 
komunale për njerëz me nevoja të posacme, teknik protezash, shoqata të ortopedëve.

Përfaqësues dhe zyrtarë të lartë të ministrisë së shëndetësisë, menaxherë të spitaleve shtetërore, pronarë dhe menaxherë të spitaleve private, 
menaxherë të blerjeve në spitalet shtetërore dhe private, menaxherë të qendrave për mjekim, klinika dhe qendra për monitorim pjekësor, mjekë, 
fizioterapistë, radiolog, mjekë amë, kirurgë, neurologë, ortopedë, ginekologë, motra medicinale, distributorë, menaxherë të investimit në spitale 
dhe kompanive të ndërtimtarisë

Përfaqësues dhe zyrtarë të lartë të ministrisë së shëndetësisë, menaxherë të investimeve në spitale dhe kompanive të ndërtimtarisë, menaxherë 
të spitaleve shtetërore, pronarë dhe menaxherë të spitaleve private, menaxherë të blerjeve në spitalet shtetërore dhe private, menaxherë të 
qendrave për mjekim, klinikave dhe qendrave për monitorim mjekësor.

80%

Niveli i përgjithshëm i fidbekut pozitiv
80% të ekspozuesve janë të 

kënaqur me investimin e tyre në 
panairin expomed

82% të ekspozuesve 
ndërkombëtar janë të kënaqur 
me investimin e tyre në panair

90% të ekspozuesve kanë në 
plan të vizitojnë panairin vitin e 

ardhshëm 

82% 90%

Niveli profesional i vizitorëve
menaxhment i lartë

19% të punësuar në pozita 
tjera vendimmarrëse

statistika pë 
vizitorët 

Top dhjetë shtetet vizituese
Gjeorgji Iran Liban Arabi Saudite

Libi Kinë Maqedoni Gjermani

Tunizi Irak

55%

menaxhment i mesëm 26%

19%

• Të takoheni me mbi 700 kompani lidere turke dhe ndërkombëtare si 
 dhe me përfaqësuesit e tyre
• Të krijoni mundësi të reja për biznes
• Të ndjekni zhvillimet teknologjike në fushën e medicinës
• Të zgjidhni prej një oferte të gjërë të prodhimeve konkurente
• Të takoheni me kolegë të industrisë
• Të siguroni prodhime ndërkombëtare

Orari i vizitës 
22, 23, 24 Mars 2018  10:00-19:00
25 Mars 2018  10:00-16:00

Ky panair mbahet me autorizim të Unionit të odave dhe këmbimit të mallravë të Turqisë, në pajtim ne Ligjin numër 5174


