Polska obecność na wystawie
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Zakończyła się miedzynarodowa wystawa medyczna MEDICAL PHILIPPINES EXPO 2017 w Manili w dniach
27-28 listopada br.
Jest to jedyna impreza wystawiennicza na Filipinach z sektora zdrowia. Wystawa odbywała się wspólnie z
ekspozycjami: Pharma Philippines 2017 oraz Dental Philippines 2017.
Podczas wystawy prezentowane było: 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.
Polska oferta prezentowana była na stoisku WPHI w Kuala Lumpur w likwidacji, zlokalizowanym
w pawilonie Unii Europejskiej, w skład którego weszli także przedsiębiorcy biorący udział w misji gospodarczej
zorganizowanej przez EU-Philippines Business Network (EPBN) i European Chamber of Commerce in the
Philippines (ECCP). Korzystali oni z obniżonej ceny za wystawiennictwo, wynikającej z bezpośredniego
doﬁnansowania ze środków Komisji Europejskiej, w ramach programu wsparcia przedsiębiorców europejskich na
rynku Filipin – SEBSEAM-PH. W misji uczestniczyła także polska ﬁrma INMED-Karczewscy, specjalizująca się w
produkcji i montażu wyposażeniu sal szpitalnych, sal operacyjnych, przewodów gazów szpitalnych, oświetlenia,
paneli sterujących oraz systemów podtrzymania.
Prezentowaliśmy oferty następujących polskich ﬁrm: Meden-Inmed – sprzęt do hydroterapii, ﬁzjoterapii i
termoterapii, ASPEL SA - sprzęt do kardiograﬁi, spirometrii, badań wysiłkowych, UniDose One - zarządzanie
systemem wydawania leków w szpitalach, Medi.com – oprogramowanie dla USG, videoskopii, endoskopii
itp. Echoson – przenośne urządzenia USG, do badań Dopplera, badań okulistycznych, Sonomed - urządzenia
USG, w tym Doppler, urządzenia dla kardiologii, Polfa Tarchomin SA - farmaceutyki, Pixel Technology oprogramowanie do przetwarzania obrazów w medycynie, Famed-Łódź SA – oświetlenie operacyjne,
wyposażenie sal szpitalnych, Unidem - producent cewników, materiałów operacyjnych, zacisków itp., MPW –
producent wirówek laboratoryjnych oraz zestawów diagnostycznych, Aﬂofarm – producent medycznych
kosmetyków dermatologicznych, MDH – producent środków i materiałów ortopedycznych, BHH Mikromed implanty dla ortopedii i traumatologii.
EPBN przygotowało także dopasowane spotkania B2B. W naszym przypadku byli to istotni dystrybutorzy sprzętu
medycznego oraz farmaceutyków na Filipinach (Merkury Drugs, Zuellig Pharma, Zammeds Medical, Spurway,
Jordal Medical Systems, Primemed, Medical One, Meihao).
W wystawie udział wzięli przedsiębiorcy z Chin, Niemiec, Japonii, Malezji, Filipin, Tajlandii, Indii, Pakistanu,
Bangladeszu, Polski, Finlandii, Belgii, Singapuru, Tajwanu, USA, Indonezji, Rep. Korei. Największą grupę
wystawców stanowi oferenci z Chin.
Poniżej zamieszczamy skan katalogu wystawy - do pobrania.
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