Zapraszamy do udziału w MEDICAL
PHILIPPINES EXPO 2017
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Uprzejmie informujemy, że Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) w Kuala Lumpur w likwidacji organizuje
stoisko informacyjno-promocyjne (9 m2) podczas wystawy medycznej MEDICAL PHILIPPINES EXPO 2017, w
dniach 27-28 listopada br. w Manili. Jest to jedyna impreza wystawiennicza na Filipinach z sektora zdrowia.
Stoisko zlokalizowane będzie w pawilonie Unii Europejskiej.
Wystawa odbywa się wspólnie z ekspozycjami:
Pharma Philippines 2017 (targi lekarstw i środków farmaceutycznych)
Dental Philippines 2017 (wystawa oferty dla dentystyki i ortodoncji).
Wraz ze znaczącym wzrostem gospodarczym (ponad 7% rocznie), odnotowywany jest wzrost wartości usług
medycznych i sprzedanych farmaceutyków na Filipinach - w 2016 r. wyniósł on ponad 55%, a jego wartość
została oszacowana na ponad 4 mld USD. Obecnie czternastu z dwudziestu światowych producentów lekarstw
ma swoje fabryki na Filipinach.
Podczas wystawy zaprezentowane zostanie:
wyposażenie szpitali (meble medyczne, meble pomocnicze),
aparatura medyczna,
usługi dla zdrowia,
biochemia, diagnostyka i usługi laboratoryjne,
rehabilitacja,
farmaceutyki,
ratownictwo,
usługi powiązane (środki czystości, żywienie, dietetyka),
łączność i komunikacja,
szkolenia medyczne,
wyposażenie i sprzęt dentystyczny,
środki medyczne,
itd.
Więcej informacji znajduje się na stronie imprezy: http://philmedical.com/
Zapraszamy polskich przedsiębiorców do nadsyłania materiałów informacyjnych w języku angielskim, które będą
bezpłatnie prezentowane na stoisku WPHI.
Zainteresowanych prosimy o wstępny kontakt, a wysyłkę materiałów wyłącznie w języku angielskim prosimy
dokonywać kurierem bezpośrednio na Filipiny, na adres:
Mr. Fernandino T. Lising
Honorary Consul of Poland
Honorary Consulate of the Republic of Poland in Manila
UPI Building 1, One Fort Santiago,
Sta. Clara Str., Intramuros, Manila
Philippines
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z dopiskiem - "for Medical Philippines Expo 2017" i oczywiście “No Commercial Value”.

Prosimy o taką aranżacje przesyłki, aby nie było konieczności ponoszenia kosztów jej odbioru lub dowozu.
Prosimy o właściwe oszacowanie liczby materiałów – wystawa trwa tylko dwa dni, a nie będziemy mieli
możliwości ponownego ich wykorzystania i przewiezienia do Kuala Lumpur, gdyż zgodnie z decyzją Ministerstwa
Rozwoju, WPHI w Kuala Lumpur ulega likwidacji.
Uprzejmie informuję, że udział w Medical Philippines Expo będzie jednocześnie naszym ostatnim
przedsięwzięciem promocyjnym.
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