XХIV МEЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ЗА МЕДИЦИНА, СТОМАТОЛОГИЯ И ФАРМАЦИЯ

МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ
17-20.10.2018 г.,
Международен панаир Пловдив

МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ е най-авторитетният форум на индустрията за здравето в
България. Изложбата е ефективна маркетингова
платформа за производители и търговци от бранша, които демонстрират модерно оборудване.
Представянето на иновации от последно поколение
създава високия престиж на изложението и привлича
всяка година по няколко хиляди посетители специалисти - основно собственици на дентални и медицински кабинети и центрове, мениджъри и специалисти, от България и съседните държави.

МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ 2018
ключови данни

100 участници


15 държави


над 4500 посетители


8 % ръст на площите,
наети от български производители
ОСНОВНИ БРАНШОВЕ
 медицинска техника, консумативи, болнично
обзавеждане, оборудване за спомагателни дейности в здравните заведения, алтернативна
медицина
 оборудване за стоматологията, оборудване за
стоматологичен кабинет, зъботехнически
лаборатории, профилактика и хигиена на устната кухина
 лекарствени средства, хранителни добавки,
билки и билкови продукти, обзавеждане на аптеки и галенови лаборатории, лабораторна техника и фармацевтичен инструментариум, лабораторни прибори и апаратура
 дезинфекция и хигиена

Ìåæäóíàðîäåí ïàíàèð Ïëîâäèâ
www.fair.bg

ÌÅÄÈÊÓÑ  ÄÅÍÒÎ  ÃÀËÅÍÈß 2018

УЧАСТНИЦИ
На МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ 2018 бяха показани експонати на 100 компании от 15
държави: България, Германия, Израел, Италия, Китай, Малайзия, Република Корея,
Румъния, Руска федерация, САЩ, Словакия, Турция, Франция, Холандия, Швейцария
Профил на участниците
По вид
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ПОСЕТИТЕЛИ
МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ 2018 посрещна над 4500 посетители - собственици на
дентални и медицински кабинети и центрове, мениджъри и специалисти, от България
и съседните държави. Те бяха привлечени от възможността да видят иновации от
областта на техниката и новости от практиката, а също – да закупят модерно
оборудване на преференциални цени.
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ТРЕНД
Високотехнологичните иновации и изделия от последно поколение, демонстрирани
на МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ 2018, бяха
ориентирани основно към:
 поставяне на по-точни диагнози
 по-бързо и по-щадящо лечениe
 повече комфорт за пациента и за лекаря
 използване на алтернативни терапии

МНЕНИЯ
Кирил Ананиев, министър на здравеопазването:
Отлична организация, актуални продукти и услуги
„Професионализмът и богатият опит на всички вас утвърдиха изложбата
като едно от най-очакваните делови събития от областта на здравеопазването в международен план. Вярвам, че този престижен форум осигурява
висока трибуна да бъдат представени последните тенденции и съвременните
достижения от света на медицината. Това е прекрасна възможност за
медицинските специалисти, стоматолози и фармацевти да споделят
информация и да поставят началото на полезни професионални контакти
помежду си. Убеден съм, че отличната организация, многообразието и
актуалността на демонстрираните продукти и услуги за пореден път ще предизвикат интереса не
само на български, но и на чуждестранни производители, търговци и инвеститори“, се казва в поздравителния адрес на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, изпратен до ръководството
на Панаира по повод откриването на 24-ото издание на Международната изложба за медицина,
стоматология и фармация.

Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването:
Българските изложители предлагат продукция на най-високо ниво
„Впечатлена съм от добрата организация и от модерната техника,
които представят изложителите. Видно е, че всички идват напълно подготвени, уговорили са предварително срещи помежду си и на място вече
преговарят. Това показва, че българските производители и търговци на
изделия за медицината, стоматологията и фармацията работят много
иновативно и предлагат продукция на най-високо ниво“, сподели пред
медиите зам.-министър Светлана Йорданова, след като откри
„Медикус, Денто, Галения 2018“.

ОЧАКВАМЕ ВИ ОТНОВО НА МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ
от 16 до 19 октомври 2019 г.
в Международен панаир Пловдив
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