Dzień POLSKI na targach Arab
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Polski sprzęt medyczny konkuruje z producentami z całego świata. W Dubaju w dniach 28-31 stycznia odbywać
się będą targi ARAB HEALTH - jedna z najbardziej znaczących imprez wystawienniczych branży medycznej na
świecie. Swoją ofertę zaprezentuje ponad 50 wystawców z Polski.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wraz Polska Agencją Rozwoju i Przedsiębiorczości organizują
Pawilon Polski promujący branżę (stoiska Z1.B30 oraz SA.C01).

W tegorocznej edycji targów ARAB HEALTH organizowanej w dniach 28-31 stycznia udział weźmie ponad 4 tys.
wystawców z 66 państw oraz ponad 84 tys. zwiedzających.

Polską branżę sprzętu medycznego reprezentują ﬁrmy prężne i innowacyjne często działające na styku
najnowszych technologii i medycyny. W tegorocznej edycji Arab Health swoją ofertę zaprezentuje ponad 50
ﬁrm z Polski.

W pierwszym dniu targów - 28 stycznia celebrować będziemy Dzień POLSKI na targach Arab Health.

Serdecznie zapraszamy do udziału w brieﬁngu prasowym o godz. 13.00 na stoisku SA.C01 poświęconym
prezentacji potencjału polskiej branży sprzętu medycznego oraz w spotkaniu networkingowym z wszystkimi
polskimi wystawcami obecnymi na targach, które rozpocznie się o godz. 16.00. Dodatkowo cały dzień na
polskich stoiskach narodowych odbywać się będą liczne wydarzenia promocyjne skierowane do gości
zagranicznych.

Do polskich medycznych hitów eksportowych (sprzęt medyczny odnotowujący największą dynamikę wzrostu
sprzedaży zagranicznej w latach 2016-2017) należą:
urządzenia ortopedyczne do zastosowania podczas leczenia złamań, protezy,
instrumentarium i urządzenia dentystyczne,
aparatura elektrodiagnostyczna,
sterylizatory medyczne i laboratoryjne,
aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie,
przyrządy i urządzenia okulistyczne,
meble szpitalne, chirurgiczne, dentystyczne i weterynaryjne (stoły operacyjne, łóżka z osprzętem, fotele
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dentystyczne etc.),
drobny sprzęt medyczny codziennego użycia szpitalnego tj. strzykawki, igły, kanule etc.

Bądź na bieżąco KLIKNIJ:
Relacje z wydarzeń na FB PAIH
Więcej o Polskim Stoisku Narodowym na Arab Health 2019
Strona Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Dubaju

Do zobaczenia na targach Arab Health 2019 w Dubaju!
Polski Pawilon Narodowy: stoisko Z1.B30 & SA.C01

Pytania, wątpliwości, niejasności?
Kontakt: medical@paih.gov.pl
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