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Weź udział w sesji rozmów B2B z ﬁrmami z USA, Chin, ZEA, RPA i Singapuru - Warszawa/Poznań, 17 i 19 września
2019 r.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji polskich przedsiębiorców sektora medycznego do udziału w sesji rozmów
B2B z potencjalnymi kontrahentami z USA, Chin, ZEA, RPA oraz Singapuru:
w Warszawie we wtorek 17 września 2019 r.
w Poznaniu w czwartek 19 września 2019 r.

Sesja B2B poprzedzona zostanie seminarium nt. warunków prowadzenia biznesu na rynkach naszych
gości. Wykład poprowadzi Pan dr Piotr Farfał.

Kogo zaprosiliśmy? Z jakimi ﬁrmami można się spotkać?
USA: Henry Schein Medical, Inc. (Nasdaq: HSIC)
Dostawca szerokiego wachlarza sprzętu i rozwiązań medycznych dla ponad 1 mln klientów na całym świecie.
Proponowane przez ﬁrmę Henry Schein Inc. rozwiązania biznesowe, kliniczne, technologiczne i łańcucha dostaw
pomagają lekarzom dentystycznym i medycznym pracować wydajniej, aby mogli skuteczniej zapewniać opiekę
wysokiej jakości. Rozwiązania te wspierają również laboratoria dentystyczne, rządowe i instytucjonalne kliniki
opieki zdrowotnej, a także inne placówki opieki zastępczej.
Henry Schein działa poprzez scentralizowaną i zautomatyzowaną sieć dystrybucji, w której znajduje się ponad
120 000 produktów markowych i produktów marki Henry Schein dostępnych w magazynach ﬁrmy, a także ponad
180 000 produktów dodatkowych dostępnych na specjalne zamówienie.
Więcej: www.henryschein.com

Chiny: Beijing AYIMA Medical Science & Technology Co., Ltd
Firma dostarcza produkty dla położnictwa, otolaryngologiczne i metrologiczne.
Więcej: www.a-amed.com

Zjednoczone Emiraty Arabskie: Mobility Medical Equipment LLC
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Mobility Medical Equipment LLC jest najdłużej działającą ﬁrmą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w
dziedzinie produktów i usług z zakresu nieinwazyjnej ortopedii, ﬁzjoterapii, rehabilitacji. Firma jest importerem,
eksporterem, głównym dystrybutorem, producentem i przedstawicielem producentów: sztucznych kończyn,
aparatów kręgosłupa, szyn ręcznych, AFO, HKAFO, protez silikonowych, produktów do mastektomii, odzieży
ciśnieniowej, odzieży do chirurgii plastycznej, ortezy stóp, obuwia ortopedycznego, obuwia i wyrobów
pończoszniczych dla diabetyków, wózków inwalidzkich, produktów do szeroko pojętej ﬁzjoterapii oraz sprzętu
rehabilitacyjnego.
Więcej: www.mobilitygulf.com

Republika Południwej Afryki: Zebra Medical
Zebra Medical importuje, produkuje i dystrybuuje szereg specjalistycznych urządzeń medycznych głównie w
dziedzinie onkologii, neurochirurgii i rozwiązań pozwalających leczyć i uśmierzać ból.
Więcej: www.zebramedical.com

Singapur: Joyson Pte Ltd.
Joyson Pte Ltd. jest ﬁrmą handlową obsługującą odbiorców hurtowych i detalicznych jak również organizacje
humanitarne, a także branżę Beauty & Wellness.
Firma jest dostawcą sprzętu medycznego dla szpitali, klinik medycznych, klinik dentystycznych,
weterynaryjnych, centrów dializ, domów opieki, sektora przemysłowego, aptek, centrów urody i odnowy
biologicznej jak również konsumentów ﬁnalnych i organizacji humanitarnych.
Więcej: www.joysonpl.com

Wyślij zgłoszenie:
B2B WARSZAWA-17.09.2019 - ZGŁOSZENIE
B2B POZNAŃ-19.09.2019 - ZGŁOSZENIE

Szczegółowe informacje będziemy kierować do Państwa po potwierdzeniu uczestnictwa.

Czekamy na Wasze zgłoszenia! Zapraszamy!
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