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birlikte hep daha iyiye



YeniBirGelecek YENİ BİR EXPOMED

Avrasya’ya 
açılan kapı

Reed Exhibitions’ın küresel alandaki 
uzmanlığı ve Tüyap’ın bölgesel 

hakimiyeti ile expomed, Avrasya’nın 
lider medikal fuarı konumuna 

taşınıyor.

iş ağı ve 
ticari başarı

Medikal sektörün tüm karar verici-
lerini bir araya getiren expomed ile 

yeni ve güçlü iş bağlantıları kuruluyor.

Avrasya’nın lider medikal fuarı

Avrasya bölgesinin medikal alandaki lider ihtisas fuarı olan expomed Eurasia, 23 
senedir medikal sektörün önde gelen profesyonelleri tarafından ziyaret ediliyor. 
Nitelikli alıcıları her sene kendine çeken fuar, İstanbul’u 4 gün boyunca medikal 

sektörün kalbi haline getiriyor. 2016 senesinde fuara 40 ülkeden 929 fi rma ve fi rma 
temsilciliği katılırken,  fuar, 86 ülkeden 4345’i yabancı olmak üzere toplam 32.557 

sektör profesyoneli tarafından ziyaret edildi. 

Üst düzey profi le sahip expomed Eurasia ziyaretçisinin katılımcılardan beklentileri  her 
geçen sene daha da artıyor. 2016 senesinde fuara gelen ziyaretçilerimizin %95’i yeni 

ürün ve teknolojiler hakkında bilgi almak için geldiğini belirtirken, bu ziyaretçilerin 
%76’sı sipariş vermek için fuarda olduğunu ifade etti. Ziyaretçilerin %83’ü mevcut iş 

ilişkilerini güçlendirmek için fuarı ziyaret ederken, %73’ü ise distribitörlük ve temsilcilik 
almak veya bulmak için expomed Eurasia Fuarı’nı tercih etti.

bilgi ve 
gelişim

Medikal teknolojiler, bilimsel etkinlikler, 
en son sağlık uygulamaları ve trendler 

ile zengin içerik ve gelişim olanakları 
sunuyor.

küresel,etkili,
yenilikçi ve güçlü

verimlilik için 
yapılandırılmış

Yeni expomed, katılımcı ve 
ziyaretçilerin kendilerine en 

uygun çözümlere kolay ve hızlı 
erişebilmeleri için yapılandırılmış 

sektörel bölümlerden oluşuyor.



ELEKTRO MEDİKAL EKİPMAN
ve Medikal Teknoloji 

HASTANE VE YAPI 
ve Tıbbi Tesis Yönetimi

Görüntüleme Teknolojileri,
Elektro Medikal Cihazlar, 
Ameliyathane Ekipmanları, 
Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Hastane Mobilyaları, Muayene 
Koltuğu, İlaç Taşıma Arabaları,
Tıbbi Amaçlı Gaz ve Gaz 
Sistemleri, Paslanmaz Çelik 
Hastane Donanımları

Fizik Tedavi, Rehabilitasyon 
Ürün ve Cihazları, Ortopedi 
Ürünleri, Tüketici Ürün ve 
Maddeleri, Tek Kullanımlık 
Ürünler

Fizik Tedavi, Rehabilitasyon 
Ürün ve Cihazları, Ortopedi 
Ürünleri, Tüketici Ürün ve 
Maddeleri, Tek Kullanımlık 
Ürünler

ORTOPEDİ
ve Sarf Malzemeleri
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B2B PLATFORMLAR
expomed Distribütör Programı, dijital B2B iletişim 
alt yapısı ile katılımcıları, faaliyet alanlarına ve 
ticari amaçlarına göre en uygun ziyaretçiler ile bir 
araya getiriyor.  

365 GÜN ETKİLEŞİM
expomed yeni dijital ürünleri ile katılımcılarına 
fuar öncesinde, sırasında ve sonrasında güçlü ve 
verimli iş bağlantıları kurma olanağı sağlıyor.

PLANLI VE YAPILANDIRILMIŞ
İlgili ürün gruplarının bir arada bulunması ile hedef 
kitlesi için cazibe merkezi haline gelen salonlar, 
daha verimli bir fuar deneyimi sunarak, katılımcıları 
daha fazla sayıda ilgili ziyaretçi ile buluşturuyor.

Firma oturumları, workshoplar, medikal eğitimler 
ve bilimsel aktiviteler ile expomed, sektörün her 
alan ve kademesinden karar vericileri aynı çatı 
altında topluyor.

ETKİNLİK VE AKTİVİTELER

ile tanışın
yeni

Profesyonel bir platform olmanın 
ötesinde sosyal sorumluluk 
projeleri ve toplum yararına 
çalışmalarla Türkiye’deki sosyal 
yaşamına katkı sağlıyor.

SOSYAL 
SORUMLULUK

expomed, sunduğu kariyer 
platformları ile katılımcılarına 
her deneyim düzeyinden 
medikal sektör profesyoneli ile 
buluşma fırsatı sunuyor.

KARİYER VE 
NETWORK

yenibölümler

Yeni expomed’in etkili ve yenilikçi ürün ve programları ile benzersiz 
bir fuar deneyimi sizleri bekliyor. 

Türkiye ve dünyadan en yeni 
teknoloji ve ürünleri sergileyen 
platformlar ile katılımcı ve 
ziyaretçilerini medikal dünyanın 
yarını ile buluşturuyor.

TEKNOLOJİ VE 
İNOVASYON







%74
Katılımcıların %74’ü fuar yatırımlarından memnun.

%90
Katılımcıların %90’ı gelecek yıl yine katılmayı planlıyor.

38milyon $
Anket sorusuna cevap veren 377 katılımcı fi rmanın 
aldığı toplam sipariş tutarı.
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929
Firma ve Firma 

Temsilciliği

%35
Uluslararası Katılımcı

%65
Yurtiçi Katılımcı

Katılımcı Firma ve Firma Temsilciliklerinin Ülkeleri

40
Ülke

ABD
AFGANİSTAN
ALMANYA
ARJANTİN
AVUSTURALYA
AVUSTURYA
BELARUS  
BELÇİKA
BREZİLYA
BAE

Spectaris
Verband der Hightech-Industrie 
Almanya

“Onur ülke olarak katılım gösterdiğimiz expomed  
fuarında iyi bağlantılar yakaladık. Kaliteli ziyaretçi 
kitlesi ile buluştuk. Sadece Türkiye ‘den değil, diğer 
bölgelerden de fırsatlarla karşılaştık.”

SANYLEG
İtalya

“SANYLEG olarak ilk defa expomed Eurasia’da yer 
alıyoruz. Oldukça iyi iş fırsatları yakaladık. Fuar boyunca 
Türkiye ve çevre ülkelerden ilgili ve kaliteli bir ziyaretçi 
kitlesi ile karşılaştık.”

ÇEK CUM.
ÇİN
DANİMARKA
FİNLANDİYA
FRANSA  
HOLLANDA
HONG KONG
HİNDİSTAN
İNGİLTERE
İRAN

İRLANDA
İSPANYA
İSRAİL
İSVEÇ
İSVİÇRE
İTALYA
JAPONYA
KANADA
KORE 
LİTVANYA

MACARİSTAN 
MALEZYA
MALTA
MISIR
NORVEÇ
PAKİSTAN  
POLONYA
SİNGAPUR
TAYVAN
TÜRKİYE



Toplam Ziyaretçilerin %34’ü Tıbbî Meslek Sahibi

Doktorlar Sağlık Profesyonelleri
Acil Tıp Doktoru
Aile Hekimi
Beyin Cerrahı
Diş Hekimi
Endokrinolog
Gastroenterolog
İşyeri Hekimi
Kardiyolog
Nörolog
Onkolog
Ortopedist
Radyolog
Yeni Doğan ve 
Çocuk Sağlığı

Eczacı
Fizyoterapist
Hemşire
Medikal Teknisyen
AR-GE Personeli
Biyokimya Uzmanı
Uzman
Hematolog
Kalite Kontrol Uzmanı
Kan Merkezi Personeli
Laborant
Mikrobiyolog
Moleküler Biyolog

Tıbbî Meslek Sahibi Ziyaretçilerin Dağılımı
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Etkinlikler

Fuar kapsamında 20 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 64 ilinden 
yaklaşık 1000 kişilik  alım heyeti organizasyonu gerçekleştirildi.

Programı kapsamında; 138 Kamu Hastane Birliği Yöneticisi, 119  
Başhekim, Ameliyathane Hemşiresi,  Hastane Müdürü, Satın alma 
Müdürü ve Sorumlu Medikal Yönetici ile birlikte 20 ülkeden 650 
VIP Alım Heyeti ağırlandı.

DÖNÜŞÜM PROGRAMI
Türkiye’nin Sağlık Dönüşüm Programı,  

yapılan reform ve yatırımlarla sağlık 
alanındaki kaliteyi, verimliliği ve erişim 

kolaylılığını arttırmayı hedefl iyor.

160 MİLYAR DOLAR
Devlet politikaları ile desteklenen 
Türkiye’deki sağlık endüstrisi, her 

zamankinden daha hızlı büyüyor ve 2023 
sonuna kadar 160 milyar Dolar’a ulaşması 

bekleniyor.

70.000 YATAK KAPASİTESİ
2017 sonuna kadar toplam 70.000 

kapasiteli yeni hastaneler inşa edilecek. 
Bu program kapsamında yeni hastane ve 

sağlık yatırımları devam edecek.

Alım Heyetleri
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%23 %11




