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Zapraszamy do zapoznania się z piątym 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
BRAND, 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 PAIH 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 będzie udzielać odwiedzającym targi
informacji o polskich ﬁrmach obecnych 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
Polskie Mosty Technologiczne - nabory
Akademia BioMed PFR
Skorzystaj z potencjału Polskiego Stoiska Narodowego na targach CMEF Spring CHINA w
Szanghaju!
Pawilon Polski nadaje TON! - targi ARAB HEALTH 2019
W dniach 22-24 marca w Rzeszowie odbył się Smart Medius Hackathon! 24h Zdrowej
Technologii
Trenuj innowacje z EIT Health
Nadchodzące wydarzenia
14-16 maja 2019 r. CMEF Spring, Szanghaj, Chiny
26-28 czerwca 2019 r. FIME, Miami Beach, USA
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W mediach
FlexiOss - polska sztuczna kość, która może stać się globalnym hitem medycznym
Polskie łóżka medyczne za 1,3 mln $ jadą na Węgry
Ekspansja Soczewkomatów - innowacyjnych automatów ze sprzętem medycznym
Infoscan ma list intencyjny przygotowujący do wejścia na rynek indyjski
Grupa Lux Med przystąpiła do projektu IMPACT_Poland 2.0
Polski start-up zrewolucjonizuje opiekę medyczną
Polski sturtup może zmniejszyć liczbę niepotrzebnych wizyt u lekarza
Polscy ﬁzycy tworzą podwaliny innowacji medycznych
Polski trenażer laparoskopowy może zrewolucjonizować kształcenie chirurgów urologicznych
Polski producent dostarczy sprzęt medyczny na Węgry
Naukowcy z Gdańska stworzyli test wykrywający raka układu moczowego. Działa jak test
ciążowy
Dzień POLSKI na targach Arab Health 2019
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