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Expomed Eurasia’da hibrit fuar çıtası yükseliyor
Pandemide kritik sorumluluklar üstlenen medikal ve sağlık sektörü, 2-4 Haziran 2021’de
28. Expomed Eurasia Fuarı’nda buluşacak.
Hibrit fuar anlayışıyla düzenlenecek 28. Expomed Eurasia, Uluslararası İstanbul Tıbbi
Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma, Rehabilitasyon, Laboratuvar Ürün, Cihaz, Sistem,
Teknoloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı, üç önemli online etkinliğe de sahne olacak.
Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü Ali Muharremoğlu, “Bu yılki Expomed Eurasia’da
hibrit fuar anlayışımızı daha da geliştirerek sektörü yenilikçi bir fuar konseptiyle
tanıştıracağız. Dünyada yaşanan bu dijital dönüşüme beş senedir çok ciddi yatırımlar
yaptık ve şimdi bir adım daha ileriye giderek tüm iş yapış modellerimizi dijital ortama
uygun hale getiriyoruz” dedi.
Medikal ve sağlık alanında Avrasya bölgesinin en önemli fuarı olan Expomed Eurasia, bu yıl
2-4 Haziran 2021 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Sektörün dernekleri Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF)
ve bağlı dernekleri, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) ve Sağlık Gereçleri
Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER) işbirliği ile hazırlanan fuar sektörün buluşma
noktası olacak.
Pandemi döneminde üstlendiği kritik rolle önemi artan tıbbi cihaz ve sağlık sektörünün kalbi,
28. Expomed Eurasia Fuarı’nda atacak. Pandemi sürecinde çok fazla kullanılan maskelerden
dezenfektanlara, hastane yataklarından , ekipmanlarına kadar her türlü tıbbi cihazın
ziyaretçilerle buluşacağı Expomed Eurasia, hibrit formda gerçekleştirilecek. Tüyap’ın grup
şirketlerinden Reed Tüyap Fuarcılık’ın organize edeceği Expomed Eurasia’ya, hastane yapı
ve tıbbi tesis yönetimi, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, reçetesiz ilaç (OTC), elektro
medikal ekipman, medikal ve laboratuar teknolojileri, sarf malzemeler ve tek kullanımlık tıbbi
ürünler
alanlarındaki
üretici,
ihracatçı
ve
temsilci
firmalar
katılacak.
“Dijital dönüşüme ciddi yatırım yaptık”
Fuarla ilgili bilgi veren Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü Ali Muharremoğlu, “2021 yılında
Expomed’i yepyeni bir formatta organize ederek medikal sektörü bir araya getireceğiz.
Temellerini geçtiğimiz yıllarda attığımız hibrit fuar anlayışını daha da geliştirerek sektörü
yenilikçi bir fuar konseptiyle tanıştıracağız. COVID-19 sürecinde daha da hızlı bir şekilde
dijitalleşmek zorunda kalan dünyaya fuarcılık sektörü olarak bizler de kayıtsız kalmadık.
Yaşanan bu dijital dönüşüme beş senedir çok ciddi yatırım yaptık ve şimdi bir adım daha ileriye
giderek tüm iş yapış modellerimizi dijital ortama uygun hale getiriyoruz” dedi.
“Distribütör bulma platformu kurduk”
“Bu seneden itibaren kapsamlı bir şekilde hayata geçirdiğimiz hibrit fuar anlayışımız
doğrultusunda Expomed Fuarımızı tematik online etkinliklerle daha da güçlendiriyoruz” diyen
Ali Muharremoğlu, fuarla eş zamanlı düzenlenecek online etkinlik hakkında şu bilgiyi verdi:

“Fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek online etkinliğimiz 2-4 Haziran tarihlerindeki
‘Distribütör Günleri’ olacak. Expomed Fuarımız sadece bir ürün alım satım platformu değil
aynı zamanda katılımcı firmaların distribütörlük ağlarını oluşturmaları ve yeni pazarlar
keşfederek mevcut iş ağlarını daha da geliştirebilecekleri bir buluşma noktasıdır. Bu bakımdan
sadece distribütörlük görüşmelerine odaklı olarak Business Connect Programı üzerinden
gerçekleşecek bu üç günlük etkinlikte, hem katılımcı firmalar yepyeni bölgelerde ve ülkelerde
temsilcilikler bulabilecek; hem de fuarımıza katılan uluslararası firmalar, Türkiye ve yakın
coğrafyamızda kendilerini temsil edebilecekleri iş ortaklarını Distribütörlük Günleri kapsamında
bulabilecekler.”
Expomed online etkinliklerle daha güçlü
Reed Tüyap Fuarcılık, Business Connect Programı üzerinden Expomed Fuarı’ndaki katılımcı
firmaları en doğru potansiyel iş ortaklarıyla ve müşterileriyle de online platformda buluşturacak.
Expomed Eurasia Hybrid+ kapsamında online Business Connect Programı üzerinden 3 ana
online etkinlik olacak. Bunların ilki 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşecek Hastane
Günleri olacak. Bu online B2B etkinliğinde; hastane altyapısı ve malzemeleri, elektro medikal
cihaz ve ekipmanlar, medikal sarf malzemeler ve reçete dışı satılan gıda takviyesi, vitamin gibi
ürünler alanında ürün ve hizmet gamı bulunan katılımcı firmalar en doğru alıcı kitleleri ile iki
gün boyunca online platform üzerinden bir araya gelecek.
3 günlük fuara, 3 ay iş görüşmesi imkanı
Reed Tüyap, yeni nesil fuarcılık anlayışının bir parçası olarak Expomed Eurasia’daki iş
görüşmelerini sadece fuar günleri ile sınırlı tutmayarak bu süreyi çok daha uzun bir döneme
yayacak. Şirketin Genel Müdürü Ali Muharremoğlu, “9 Haziran-9 Eylül 2021 tarihleri arasında
yine Business Connect Programı üzerinden katılımcılarımızın müşteri kitleleri ile ‘online iş
bağlantıları’ yapmaları mümkün olacak. Bu sayede üç günle sınırlı olmayan bir fuar deneyimini
dijital ortamda fuardan sonraki 3 ay boyunca hem katılımcılarımıza hem de ziyaretçilerimize
yaşatabileceğiz” diyerek bu konuda bilgi verdi.
“Tüm önlemlerimizi şimdiden aldık”
Reed Tüyap, düzenlediği diğer fuarlarda olduğu gibi Expomed Eurasia’da da Sağlık
Bakanlığı’nın kapalı alanlar ile ilgili gerekli gördüğü tüm önlemleri alarak, COVID-19 ile ilgili
uluslararası standartlarını eksiksiz bir şekilde fuarlarında uygulayacak. Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nin Türkiye’nin ilk TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan fuar
alanı olduğunu söyleyen Muharremoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Geçen yıl sıkı
biyogüvenlik önemleri altında gerçekleşen Expomed Fuarı beklentilerimizin çok üstünde bir
başarı sergiledi. Katılımcı firmalarımız fuardan oldukça memnun ayrıldı. Tüm paydaşlarımızın
sağlığı bizim için her zaman öncelikli olmuştur. Bu nedenle 2-4 Haziran 2021 tarihinde alanda
gerçekleşecek Expomed Fuarımız için de alandaki tüm önemlerimizi şimdiden almış
durumdayız. HES kodu sorgulaması, maske zorunluluğu, metrekare başına düşen kişi sayısı
gibi tüm konuların katılımcı ve ziyaretçilerimizin konforunu en az etkileyecek şekilde hayata
geçirebilmek için uzman bir heyetimiz bulunuyor. Ayrıca, temassız fuar anlayışıyla katılımcı
firmalarımızın ve ziyaretçilerimizin fuar alanındaki deneyimini en üst seviyeye çıkartıyoruz.
Ziyaretçi kaydından stant kurulumu ile ilgili işlemlere kadar tüm süreçlerimizi dijitalleştirerek
sıfır temasla gerekli tüm işlemleri minimum sürede gerçekleştirecek bir alt yapıya sahibiz.”
EDİTÖRE NOT:
TÜYAP Hakkında: Tüyap, Türkiye’nin ilk fuarcılık şirketi olarak 1979’da Bülent Ünal tarafından
kuruldu. Türkiye’de fuarcılığın gelişiminin öncüsü olan Tüyap Fuarcılık Grubu kuruluşundan
bugüne kadar yurt içinde 1.801, yurt dışında ise 39 ülkede 197 fuar gerçekleştirdi. Geride
bıraktığı 42 yılda Tüyap, 127 ülkeden 331 bin 643 firmaya hizmet verdi ve düzenlediği fuarlarda
213 ülkeden 66 milyon 255 bin 558 ziyaretçiyi ağırladı. Çin, Rusya ve Afrika’da ilk Türk ihraç
ürünleri fuarlarını organize eden şirket, halen yılda ortalama 10 yurtdışı fuara Türk milli katılımı

organize ediyor. Türkiye’de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık kuruluşu olan
Tüyap, profesyonel kadrosu ve 100’ü aşkın meslek örgütü ile uzun vadeli işbirlikleri yaparak,
Türkiye’de sahip olduğu ve işlettiği 7 fuar merkezi ve 6 ülkede sahip olduğu uluslararası ofisi
ile düzenli ihtisas fuarları gerçekleştiriyor. Yeni dönemde ‘ticaret için önce sağlık’ mottosuyla
fuarlarını düzenleyen Tüyap, Türk Standartları Enstitüsü’nün Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek TSE Covid-19 Güvenli
Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek fuarcılık şirketi olmanın sorumluluğuyla, dijital
olanaklarını da seferber ederek hibrit fuarlar düzenlemeyi sürdürüyor.
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