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حيث يأيت املتخصصني يف هذا القطاع للقاء 

من جميع أنحاء منطقة أوراسيا

زائر محيل27.585 الزائرون الدوليني 
4.972

الرشكات واملمثلني 705

البلدان الزائرة 85

البلدان العارضة 32 عدد الزوار 32.557

حقائق أساسية 2017 30  مارس - 2 أبريل 2017

إحصاءات 
الزوار

الرضا العام
. من العارضني راضون عن 
استثامراتهم يف املعرض 80%

80%

دولية
الدوليني راضون عن  العارضني  .من 

املعرض82% يف  استثامراتهم 

الحضور
.من العارضني يخططون لحضور العام 

املقبل 90%

إحصاءات 
العارضني

الرئيسية املنتجات  مجموعات  الزائرين حسب  ومالمح  العارضني 

ملاذا يجب عليك زيارة؟
• لقاء مع أكرث من 007 الرشكات الرتكية والدولية الرائدة واملمثلني.

• خلق فرص عمل جديدة.
الطبي. القطاع  يف  التكنولوجية  التطورات  متابعة   •

التنافسية. املنتجات  االختيار من بني مجموعة واسعة من   •
الصناعة. الزمالء  • لقاء مع 
الدولية. املنتجات  • مصدر 

واملستهلكات العظام  جراحة 

الطبية املرافق  وإدارة  املستشفيات  بناء 

هذا املعرض هو الذي تم مبوجبه تفويض اتحاد الدعاوى وتبادل السلع يف تركيا، وفقا للقانون رقم .5174

الطبية التكنولوجيا  مختربات  و  الطبية  الكهربائية  املعدات 

املستشفيات وأصحاب  العامة  املستشفيات  ومدراء  باملستشفيات  لبناء  وا االستثامر  رشكات  ومدراء  لتنفيذيني  ا وكبار  الصحة  وزارة  ممثلو 
املراقبة ومراكز  والعيادات  الطبي  العالج  مراكز  ومدراء  الخاصة  واملستشفيات  العامة  املؤسسات  يف  املشرتيات  ومديري  ومدراء  الخاصة 
الطبية، موزعني 

املؤسسات يف  املشرتيات  ومديري  ومديريها  الخاصة  املستشفيات  وأصحاب  العامة  املستشفيات  ومدراء  لتنفيذيني  ا وكبار  الصحة  وزارة  ممثلو 
وأخصائيي الطبيعي  العالج  وأخصائيي  واألطباء  الطبية  املراقبة  ومراكز  والعيادات  الطبي  العالج  مراكز  ومدراء  الخاصة  واملستشفيات  العامة 
يف االستثامر  مدراء  املوزعني،  املمرضات،  النساء،  أمراض  العظام،  أطباء  األعصاب،  أطباء  املخ،  يف  جراحني   ، األرسة  وأطباء  األشعة 
لبناء، ا ورشكات  عامل املستشفيات 

تأهيل دة  إعا كز  ومرا لخاصة  ا ملستشفيات  ا من  املشرتيات  ومديري  ملديرين  وا معات  لجا ا م  أقسا لصدمات  وا م  لعظا ا حة  جرا ء  ورؤسا دمييون  ألكا ا
ء ومدرا لشيخوخة،  ا ء  وأطبا دلة  لصيا وا لطبيعي  ا لعالج  ا ئيي  وأخصا ل  األطفا ء  وأطبا م  لعظا ا ء  وأطبا ملوزعني  وا ر  لتجا وا لقدم  ا صحة  كز  ومرا
جمعيات لفنيني،  ا تقنيني  لبلديات،  ا قني  ملعا ا كز  مرا م  لعظا ا
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العليا اإلدارة 

الزوار من  االسبقية 

املتوسط املستوى  إدارة 

القرار اآلخرون صناع 

%55
أهم 10 بلدان زائرة

أملانيامقدونيا

العراقتونس

ن العربية لبنا اململكة 
السعودية

إيرانجورجيا

الصنيليبيا

82% 90%

%26

%19


