XХV МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА
ЗА МЕДИЦИНА, СТОМАТОЛОГИЯ И ФАРМАЦИЯ
МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ

Международна изложба за медицина, стоматология и фармация
МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ е най-авторитетният форум на индустрията за здравето в България. Тя е платформа, обединяваща експертност, иновации, информация и контакти, мрежа за взаимодействие
между науката и бизнеса с цел новите открития бързо да навлязат
в практиката.
МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ е панорама на нови методи и оборудване за по-прецизна диагностика, по-щадящо лечение, по-комфортна
среда за лекари и пациенти. Концепцията на изложението е „Всичко
на едно място“ – експонати, презентации, В2В срещи.
Изложителите имат възможност да представят своите изделия
и услуги пред мотивирана професионална аудитория от България и
съседните държави, а посетителите специалисти - да се информират за най-актуалните тенденции, за научни постижения в различни области медицината и за новости в практиката.
Фирмите участници в 25-ото издание на изложбата показаха повече нови продукти. Очевидно, бизнесът отговаря на нагласите на
професионалистите да обновят здравния сектор, коментира д-р Иван
Соколов, главен директор на Международен панаир Пловдив.
Кампанията за презентиране на МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ 2019
включваше разнообразни форми за дигитален маркетинг и за традиционна реклама в широк кръг от медии и онлайн платформи. Основната насоченост беше по-активно да се популяризират изложителите и техните експонати.
Това е една прекрасна изложба, която отбелязва устойчиво развитие през годините, изтъкна в своето приветствие заместникминистърът на здравеопазването Бойко Пенков, който откри
МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ 2019. Благодаря на ръководството на
Международен панаир Пловдив за възможността да се докоснем до
съвременната медицина, добави той.
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МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ 2019
КЛЮЧОВИ ДАННИ
Новости – 35
лазерни и нанотехнологии, иновативни материали
Участници – 102
директни изложители и представени фирми
Държави – 16:
Бразилия, България, Великобритания, Германия, Израел, Италия,
Китай, Република Корея, Румъния, САЩ, Словашка република,
Унгария, Франция, Холандия, Швейцария, Япония
Посетители – близо 4000
от България и съседните държави
Публикации в медиите – над 50
в различни по профил издания

ПРОФИЛ НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
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ИЗЛОЖБЕНИ КАТЕГОРИИ
МЕДИКУС: медицинска техника, консумативи,
обзавеж-дане, оборудване за спомагателни дейности
в здрав-ните заведения, алтернативна медицина
ДЕНТО: оборудване за стоматологични кабинети и
зъботехнически лаборатории, профилактика и хигиена
на устната кухина
ГАЛЕНИЯ: лекарствени средства, хранителни добавки,
билки и билкови продукти, обзавеждане на аптеки и
галенови лаборатории, лабораторна техника и фармацевтичен инструментариум, лабораторни прибори и
апарати
ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ХИГИЕНА: уреди, препарати, защитно и работно облекло, лични предпазни средства

ПОСЕТИТЕЛИ
МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ 2019 посрещна близо 4000 посетители,
по-голямата част от които са 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.

ТРЕНД




Иновации, създадени с помощта на авангардни технологии
Навлизане на модерни методи в терапията
и профилактиката
Оборудване, намаляващо времето и дискомфорта при лечение

ОЧАКВАМЕ ВИ ОТНОВО НА
МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ
от 21 до 24 октомври 2020 г.
в Международен панаир Пловдив
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