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Zapraszamy do zapoznania się z trzecim wydaniem newslettera Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dla branży
sprzętu medycznego.

Branżowy Program Promocji
Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizuje branżowy program promocji sprzętu medycznego,
którego celem jest promocja polskiej gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe, wpisujące
się w obszary Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Działania realizowane w ramach
niniejszego zadania skierowane są na promocję branży sprzętu medycznego, jako całości sektora.
W ramach realizacji programu do końca 2019 roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu zorganizuje stoiska
informacyjno-promocyjne podczas 14 wydarzeń targowo-konferencyjnych w 10 krajach.
Na zorganizowanych stoiskach polskie ﬁrmy będą miały możliwość prezentacji ofert, ﬁlmów reklamowych
oraz spotkań z kontrahentami. Dodatkowo obsługa stoiska narodowego udzielać będzie zwiedzającym
informacji o stoiskach polskich ﬁrm, będących wystawcami na danych targach.
Realizacja programu promocji odbywa się w ramach poddziałania 3.3.2: Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój i jest przeznaczona dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.
Wszystkie działania Agencji dla przedsiębiorców są bezpłatne.
Więcej szczegółów o programie dostępne jest pod adresem: polish-medical.com
Aktualności
PAIH EXPO 2018 - I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą
Czy polskie wyroby medyczne mogą podbić rynki zagraniczne?
Polski sprzęt medyczny w Stanach Zjednoczonych - targi Florida International Medical Expo
(FIME)
Wrocławska spółka technologiczna Genomtec zwycięzcą konkursu MIT Enterprise Forum
Poland
Zapraszamy na targi MEDICA 2018 - największą imprezę wystawienniczą branży sprzętu
medycznego w Europie!
Nadchodzące wydarzenia
12-15 listopada 2018 r., MEDICA Düsseldorf 2018, Düsseldorf, Niemcy
28-31 stycznia 2019 r., ARAB HEALTH 2019, Dubaj, ZEA
14-17 maja 2019 r., CMEF Spring 2019 - The 81st China International Medical Equipment Fair,
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Szanghaj, Chiny
26-28 czerwca 2019 r., FIME Medical Trade Fair 2019, Miami, USA
18-21 listopada 2019 r., MEDICA Düsseldorf 2019, Düsseldorf, Niemcy
W mediach
Rewolucja w diagnostyce infekcji. Urządzenie polskiej ﬁrmy umożliwia samodzielne określenie
rodzaju choroby w kilka minut
Jakich zmian trzeba, by polskie wyroby medyczne podbijały zagraniczne rynki?
Polska ﬁrma na Computex 2018 pokazała oprogramowanie wspomagające diagnozę
medyczną
Łączność ma przyszłość
Sprzęt zapobiegający śmierci łóżeczkowej - wynalazek polskiej ﬁrmy
Polskie może oznaczać najlepsze
Za oknami był PRL, a oni widzieli świat
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