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که در آن متخصصین این صنعت از رسارس 
مناطق اوراسیا دیدار خواهند داشت

٩٧٢ ۴ بازیدکننده 
بین املللی

٢٩١١۴بازدیدکننده 
داخلی

٨٥کشور 
بازدیدکننده

٧٠٥ رشکت و منایندگان 
رشکت ها

 ٣٢کشور مشارکت 
کننده

 ٣۴٠٨٦ تعداد کل 
بازدیدکنندگان 

نکات کلیدی ٢٠١٧ ١٠الی ١٣ فروردین ١٣٩٦

آمار 
بازدیدکنندگان

رضایت کلی
٨٠٪غرفه داران از رسمایه گذاری خود در 

منایشگاه expomed راضی هستند

٨٠.٠٠%

بین املللی 
٨٢٪  مشارکت کنندگان بین املللی از رسمایه 

گذاری خود در منایشگاه راضی بودند

٨٢.٠٠%

حضور
٩٠٪ از رشکت کنندگان برای حضور در سال 

آینده برنامه ریزی میکنند.

آمار رشکت %٩٠.٠٠
کنندگان

کنندگان  و رشکت  بازدیدکنندگان 

به چه دلیل باید بازدید کرد؟
دیدار با بیش از ٧٠٠ رشکت پیرشو ترکیه ای ، بین املللی و منایندگی ها

ایجاد فرصت های تجاری جدید 
تحوالت تکنولوژی را در بخش پزشکی دنبال کنید
انتخاب کنید طیف گسرتده ای از محصوالت رقابتی را 
با همکاران صنعت دیدار 
املللی بین  محصوالت  منبع 

این منایشگاه بر اساس ماده ٥١٧۴ زیر نظر اتحادیه اتاق های بازرگانی و بورس ترکیه قرار دارد

ارتوپدی و مواد مرصفی

پزشکی تجهیزات  مدیریت  و  بیامرستان  ساخت 

آزمایشگاهی  و  پزشکی  و صنعت  پزشکی  تجهیزات 

و  دولتی،رئیس  های  بیامرستان  ،مدیران  بیامرستان  ساز  و  ساخت  گذاری  رسمایه  های  رشکت  درمان،مدیران  و  بهداشت  وزارت  منایندگان  و  اجرایی  مدیران 
مانیتورینگ  مراکز  و  ،درمانگاه  درمان  و  پزشکی  مراکز  خصوصی،مدیران  و  ها  دولتی،موسسه  های  بیامرستان  خرید  خصوصی،مدیران  بیامرستان  مدیران 
کنندگان ،توزیع  پزشکی 

های  بیامرستان  خرید  خصوصی،مدیران  بیامرستان  مدیران  و  دولتی،رئیس  بیامرستان  درمان،مدیران  و  بهداشت  وزارت  ارشد  مدیران  و  منایندگان 
ها،رادیولوژیست  پزشکی،پزشکان،فیزیوتراپیست  مانیتورینگ  مراکز  و  ها  ،درمانگاه  درمانی  پزشکی  مراکز  خصوصی،مدیران  هاو  دولتی،موسسه 
بیامرستان ساز  و  ساخت  گذاری  رسمایه  های  رشکت  زنان،پرستاران،مدیران  اعصاب،ارتوپدها،پزشک  و  مغز  خانواده،جراحان  ها،پزشکان 

کز  مرا و  نبخشی  توا کز  مرا خصوصی، های  بیامرستان  خرید  ن  مدیرا و  روسا  ، ها ه  نشگا دا ز  ا لوژی  تروما های  گروه  و  رتوپدی  ا ن  رسا و  هیان  نشگا دا
ن  مدیرا پیری، مراض  ا متخصصین  ن، زا روسا دا ، ها پیست  فیزیوترا کودک، متخصصین  ، ها رتوپد  ا ، ن  کنندگا توزیع  و  ن  فروشندگا ، نی  درما و  شتی  بهدا
رتوپدی ا نجمن  ا ، پروتز تکنسین  پزشکی، ری،چشم  شهردا معلولین  کز  مرا

بازدید ساعات 
٢ الی ۴ فروردین ١٣٩٧ ساعت ١٠ تا ١٩
٥ فروردین ٧٩٣١ ساعت ٠١ تا ٦١

باال مدیریت سطح 
ارشد بازدیدکنندگان 

متوسط سطح  مدیریت 

گیرندگان تصمیم  دیگر 
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