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Где се медицински сектор 
сусреће у Евроазији

25 Међународни сајам у Истанбулу  медицинске анализе и дијагностике, лечењe, 
рехабилитације, лабораторијских производа, уређаја, система, технологије, опреме и болнице

Tuyap Fair Сајамски и КОнгресни 
Центар,Истанбул,Турска

Ердоан Џеладин/Скопље
Мајаковски 3/7,

 Скопље/Македонија
Телефон +389 2 3220 469

е-маил tuyapskopje@tuyap.com.tr

У организацији Место

22-25 Март 2018 
Истанбул, Турска



Где се професионалци 
из ове области сусреће у 

Евроазији

30.Март-2.Април, 20172017 у бројкама

Статистика 
излагача

Статистика о 
посетиоцима

Топ 10 Земаља-посетиоци

Профили излагача и посетилаца по циљне групе
Ортопедија и потрошни материјал

Електро медицинска опрема,медицинска и лабораторијска технологија

Изградња болнице и управљање медицинским средствима

Зашто би требало да посетите сајам?
Радно време

22-23-24 Март 2018, 10:00-19:00
25 Март 2018, 10:00-16:00

Посетити Ће те више од 700 водећих турских и међународних 
Компанија и представника
Створити нове пословне могућности
Пратите технолошки развој у медицинском сектору.
Широк асортиман производа
Састанак са истомишљеника у индустрији
Порекло међународних производа

Овај сајам се одржава под овлашћења Уније Kомора и робне размене  Турске у складу са Законом број 5174

Академици и руководиоци одељења за трауматологију и ортопедију Универзитета, Директори и Менаџери  прватних болница, 
рехабилитациони центри, дистрибутера, ортопеда, педијатара и физиотерапеута, фармацеута,  центри за особе са попречним 
развојом, техничари и Ортопедска Удружења 

“Представници Министарства здравља и виших руководилаца, Менаџери јавних Управа болнице, власници приватних болница и 
менаџери, менаџери набавке - фондације - приватне болнице, Менаџери центара за лијечење, Клинике и центри за медицински надзор, 
Доктори, физиотерапеути, радиолози, породични љекари , Неуро-хирурзи, неуролози, ортопеди, гинеколози, медицинске сестре, 
дистрибутери, Менаџери болничких инвестиција и Грађевинских предузећа

“Представници Министарства здравља и виших руководилаца, Менаџери болничких инвестиција и грађевинских компанија, 
менаџери јавних болничара, власници и менаџери приватне болнице, менаџери набавке  - фондације - приватне болнице, менаџери 
центара за лијечење, Клинике и центри за медицински надзор, Дистрибутери

Ранг посетилаца
Виши менаџмент

Средњи менаџмент

Остали руководиоци

Грузија Иран Либан Саудијска 
Арабија
НемачкаКина

Ирак

Либија 

Танзија

Критеријуми за излагаче Посетиоци
80% од излагача били 
су задовољни  њихове 

инвестиције из Expomed сајма

Међународни
82% Међународних излагача 

су задовољни њиховим 
инвестицијама на сајму 

90% од њих планирају да 
поново посете сајам следеће 

године

80% 82% 90%

705 Компаније 
и представници 

Компаније

85 Земаља 
посетилаца

32 Земље које 
излажу

27.585 Домаћи 
посетиоци

32.557 
посетилаца

4.972 
Међународни 

посетиоци

Македонија

55%

26%

19%


