Sprzęt medyczny: Newsletter nr 4
(X-XII 2018)
2018-12-21 11:26:00

2
Zapraszamy do zapoznania się z czwartym wydaniem newslettera Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dla branży
sprzętu medycznego.

Branżowy Program Promocji
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. 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 BRAND 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
ARAB HEALTH 2019: Bezpłatna spedycja materiałów promocyjnych
Polskie Stoisko Narodowe na ARAB HEALTH 2019 (Z1.B30) - na największych targach branży
sprzętu medycznego na świecie
Polski sprzęt medyczny na najwyższym poziomie
Polskie Mosty Technologiczne - prezentacja programu
Nadchodzące wydarzenia
28-31 stycznia 2019 r. ARAB HEALTH, Dubaj, ZEA
W mediach
Ranking ﬁrm zdrowia. Rynek wart jest ponad 100 miliardów złotych
Start-up z Polski pierwszy na świecie chce grami leczyć wady wzroku. Zaczynają w Indiach

3

Spółka zależna Infoscan zakończyła pracę nad systemem telemedycznym dla badań
holterowskich
Polski stół operacyjny z rekordową przeziernością
Poznań: innowacyjna aplikacja do monitorowania ran pooperacyjnych
Technologia wciska się między lekarza a pacjenta. Polskie startupy medyczne zmienią sposób
diagnozowania chorób
Zoperują nas roboty? Tak, to nie science ﬁction. O medycynie przyszłości
Polscy psycholodzy opracowali aplikację, która pomoże zbadać i zwalczać uzależnienia
Domowy sprzęt medyczny z elementami sztucznej inteligencji może ratować życie. W
opracowywaniu mobilnych rozwiązań przodują polskie start-upy
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