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Тамо где се сусреће медицински 
сектор у Евроазији

19. - 21. марта 
2020
Истанбул, Турска

„27. међународни истанбулски сајам за  медицинска анализа и дијагноза, лечење, рехабилитација, 
лабораторијски производ, уређаја, система, технологије, опреме и болница “

Конференцијски и конгресни центар Тујап, Истанбул, Турска

СКОПЉЕ КАНЦЕЛАРИЈА
Мајаковски 3/7 1000, Скопље - 
Македонија

Место одржавања

38923220469

У организацији

E-mail:  tuyapskopje@tuyap.com.tr



Кључне чињенице 2019. године 19. - 21. марта 2020

Гдје се стручњаци из медицинске 
индустрије сусрећу из цијеле 

Еуроазијске регије

800 компанија и 
представника

27.203 Домаћи 
посетиоци

104 Земље 
посетиоци

6.654 
Међународни 

посетиоци

44 Земље 
излагаче

33.857 Укупно 
посетилаца

Профил излагача и посетилаца на први поглед

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

Изградња болнице и управљање медицинским установама

Ко посећује?
Представници Министарства здравља, дилери и дистрибутери, приватни власници болница и директори, 
апотеке, руководиоци набавки јавно-приватних болница, директори центара за лечење, клинике и медицински 
центри за надгледање, руководиоци болничких инвестицијских и грађевинских предузећа

Ко посећује?
Дистрибутери, трговци на велико, фармацеути, представници Министарства здравља, стручњаци за 
истраживање и развој, академици и научници

ОТЦ (прекобројни) нови од 2018

Ко посећује?
Представници Министарства здравља и старијих руководилаца, руководиоци јавних болница, власници 
приватних болница и руководиоци, руководиоци набавке јавних - фондација - приватних болница, руководиоци 
центара за лечење, клинике и медицински центри за надгледање, лекари, физиотерапеути, радиолози, 
породични лекари, хирурзи, неуролози, ортопеди, гинеколози, медицинске сестре, дистрибутери

Електро медицинска опрема и медицинске и лабораторијске технологије

Ко посећује?
Представници Министарства здравља, дилери и дистрибутери, власници и директори приватних болница, 
апотека, руководиоци набавки јавно-приватних болница, директори центара за лечење, клинике и медицински 
центри за надгледање

Потрошни материјал и роба

Ортопедија-физиотерапија-рехабилитација

Ко посећује?
Академици и шефови одељења за ортопедију и трауматологију универзитета, директори и 
руководиоци набавки приватних болница, рехабилитационих центара и центара за здравље стопала, 
дилери и дистрибутери, ортопеди, педијатри и физиотерапеути, фармацеути, геријатри, директори 
центара за особе са инвалидитетом ,  Техничари, ортопедска удружења     


