Pawilon Polski nadaje TON! - targi
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Za nami największe targi branży medycznej na świecie Arab Health w Dubaju, ZEA. Ponad 51 tys.
odwiedzających, 37 pawilonów narodowych, 4 200 wystawców z 64 państw!

W tym roku Polską branżę sprzętu medycznego reprezentowało ponad 120 polskich ﬁrm reprezentujących
szeroką gamę sprzętu medycznego - od startupów medycznych, poprzez specjalistyczny sprzęt wyposażenia
szpitali po drobny sprzęt codziennego użytku medycznego.

Targi Arab Health są wiodącym wydarzeniem branży sprzętu medycznego w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich, najważniejszymi targami w regionie oraz jedną z najznamienitszych medycznych imprez
wystawienniczych na świecie.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości prowadziła aktywne
działania na rzecz promocji polskich ﬁrm sektora sprzętu medycznego.

Targi Arab Health rozpoczęliśmy "wysokim C"
W ramach Dnia Polskiego w Pawilonie Narodowym zorganizowaliśmy koncert polskiej muzyki klasycznej i
ﬁlmowej. Wydarzenie uświetnił JE Ambasador RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Pan Robert Rostek.

Na zdjęciu od prawej: Pani Aleksandra Wadowska - PARP, Pan Robert Rostek - JE Ambasador RP w ZEA oraz Pan Mouneer
Faour - Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Dubaju
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Dzień Polski na Arab Health 2019 obﬁtował w wydarzenia branżowe i atrakcje dla odwiedzających. Brieﬁng dla
prasy branżowej poprowadziła Pani Katarzyna Radziejewska - ekspert z Ogólnopolskiej Izby Wyrobów
Medycznych POLMED prezentując różnorodność oferty polskiej branży producentów sprzętu medycznego jej
potencjał i wyjątkowość ze szczególnym uwypukleniem polskich przewag konkurencyjnych na tle oferty innych
producentów europejskich i światowych.

Na zdjęciu: Pani Katarzyna Radziejewska, ekspert, OIWM POLMED podczas prezentacji

Odwiedzający Polskie Stoisko Narodowe mieli możliwość wzięcia udziału w licznych konkursach wiedzy o Polsce
premiowanych nagrodami z polskim akcentem, skosztowania słodyczy i polskich przekąsek. Umiejscowiona na
Polskim Stoisku Narodowym fotobudka pozwoliła na odbycie wirtualnej podróży
do pięknych charakterystycznych zakątków w kluczowych miastach Polski. W ten sposób podczas targów Arab
Health do Polski wirtualnie przenieśliśmy tysiące odwiedzających.
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Targi Arab Health i stoisko PAIH odwiedził Emir Dubaju i Premier Zjednoczonych Emiratów Arabskich Jego
Wysokość Szejk Muhammad ibn Raszid Al Maktum wraz z najbliższymi współpracownikami.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym!

Jednocześnie serdecznie zapraszamy wszystkie polskie ﬁrmy korzystania z Polskich Stoisk
Narodowych w ramach branżowych imprez wystawienniczych w 2019 roku.

Kolejne Polskie Stoisko Narodowe czeka na Państwa na targach CMEF Spring China w Szanghaju
(14-17 maja 2019 r.) - zapraszamy!

Bieżące wiadomości znajdziecie na naszym proﬁlu na FB: @PAIH.gov w zakładce Wydarzenia.

Pytania?
Odpowiemy na wszystkie.
Piszcie: medical@paih.gov.pl
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