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Каде се среќава медицинскиот 
сектор во Евроазија

19 - 21 март 2020 
година
Истанбул,Турција

27-ми Меѓународен Саем за  медицинска анализа во Истанбул, дијагностика,рехабилитација,лабораториски 
производ,технологија за опрема и болници.

“Тујап Саемски Конгресен Центар,Истанбул,Турција

Скопје канцеларија
Мајаковски 3/7 1000,Скопје-
Македонија

Место

389 3220469

Во организација на

E-mail:  tuyapskopje@tuyap.com.tr



Клучни факти за 2019 година 19 - 21 март 2020 година

Онаму каде што професионалците од 
медицинската индустрија доаѓаат да се 
сретнат од целиот Евроазиски регион

800 Компании 
и нивни 

претставници

27.203 Домашни 
посетители

104 Земји 
посетители

6.654 
Меѓународни 
посетители

44 Изложувачки 
Земји

33.857 Вкупно 
посетители

Профил на излагачи и посетители 

THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGE EXCHANGES OF TURKEY, 
IN ACCORDANCE WITH LAW NUMBER 5174.

Управување со болници и управување со медицински установи

Кој посетува?
Претставници на Министерството за здравство, дилери и дистрибутери, сопственици и директори на приватни 
болници, аптеки, менаџери за набавки на јавно-приватни болници, директори на центри за медицински третман, 
клиники и центри за медицински надзор, менаџери на болнички инвестиции и градежни компании

Кој посетува? 
Дистрибутери, трговија на големо, фармацевти, претставници на Министерството за здравство, специјалисти 
за истражување и развој, академици и научници

OTC (преку-бројач) ново од 2018 година

Кој посетува?
Претставници на Министерството за здравство и високи извршни директори, менаџери на јавни болници, 
сопственици и менаџери на приватни болници, набавки на менаџери на јавни - фондации - приватни болници, 
менаџери на центри за медицински третман, клиники и центри за медицински надзор, лекари, физиотерапевти, 
радиолози, семејни лекари, Хирурзи на мозокот, невролози, ортопеди, гинеколози, медицински сестри, 
дистрибутери

Електромедицинска опрема и медицински и лабораториски технологии

Кој посетува?
Претставници на Министерството за здравство, дилери и дистрибутери, сопственици и директори на приватни 
болници, аптеки, менаџери за набавки на јавно-приватни болници, директори на центри за медицински третман, 
клиники и центри за медицински надзор

Потрошни материјали и производи

Ортопедија-физиотерапија-рехабилитација

Кој посетува?
Академици и раководители на ортопедија и трауматолошки одделенија на универзитети, директори 
и менаџери за набавки на приватни болници, центри за рехабилитација и здравствени центри , 
дилери и дистрибутери, ортопеди, педијатри и физиотерапевти, фармацевти, геријатри, директори 
на инвалидни центри на општини, протези, Техничари, ортопедски здруженија


