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 روسیه بهداشتی هایمراقبت صنعت برای کلیدی یرویداد: روسیه درمان و بهداشت هفته

 مدیریت محترم 

 با سالم

شتی  هایمراقبت هفته تاریخچه سیه  بهدا شگاه  اندازیراه با رو رویداد  این امروزه. شد  آغاز 4791 سال  در Zdravookhraneniye نمای

  هداشت ب گستره  به مربوط تمام امور که است  شرقی  اروپای در ی مهم در صنعت پزشکی  هاکنگره و تجاری هاینمایشگاه  بزرگترینیکی از 

 .شودشامل می را روسیه و جهانی

شگاه  هفته، ایندر  ضوعاتی چون  "Zdravookhraneniye" المللیبین نمای شت،  مو سی  بهدا شکی  مهند سازی  و پز همچنین   و دارو

شگاه بین  سهیالت  مانند:عناوینی  "سالم  زندگی شیوه " المللینمای شی  ت شگیری،  و توانبخ سی   زیبایی پی شکی،  شنا  بهبود های وریانف پز

سالم و ...  محصوالت  و سالمت  را  لکام فرمپلت یک رویداد دو هر صنعت، این  متخصصان  گفته  طبق. گیرندمی دربر را ویژه برای زندگی 

به مدت  4979آذر  41د. این نمایشگاه در تاریخ  نشو ل میرا شام  کنندگانو مصرف  کنندگان تامین هایتمامی خواسته دهند و تشکیل می 

ست همراه با این دو نمایشگاه، ا نماید. گفتنیمیوره خود را آغاز آذر( در مرکز نمایشگاهی شهر مسکو بیست و هشتمین د 41روز )اتمام  5

 افزاید.بیشتر آن می غنایگردد که به کیفیت و مجموعه برگزار می دو نمایشگاه مرتبط پزشکی دیگر نیز در این

شین:  ضای  مربع متر 17،971 گزارش دوره پی شگاه کلی  ف شارکت   - نمای   19922بیش از  –ختلف کشور م  11حضور   – شرکت  771م

  دارویی کاالی پزشکی و 19222ارائه بالغ بر  –در طول نمایشگاه  تبادالت تجاری میلیارد روبل روسیه 192بیش از –ای بازدیدکننده حرفه

شت  هایمراقبت -انواع داروهای پزشکی    -تشخیص   پزشکی و  تجهیزات و ابزارهای کاالهای قابل ارائه در این نمایشگاه:   –یاولیه بهدا

  -زشکی  پ هس الب -پزشکی   مصرفی اولیه  مواد - (و درمان آزمایشگاهی، تشخیص   تست، تجهیزات  های سیستم  ) پزشکی  لوازم آزمایشگاهی 

شتی  اماکن برای تجهیزات - بیمار برایکمکی  محصوالت  ستریل  محصوالت  سازی  ذخیره تجهیزات، - عفونی ضد ابزار و مواد   - بهدا   - ا

  سته ب تجهیزات - دارویی محصوالت  تولید تجهیزات - هااسانس  و اولیه مواد - پزشکی  هایفناوری – دندانپزشکی  لوازم - پزشکی  مبلمان

 و ... بندی آب و کردن پر بندی،

 ردیف شرح خدمات (یوروقیمت به ازای هر متر) (یورو) –هزینه ثبت نام  توضیحات

یورو حق بیمه به  1و درصد مالیات  42به مبلغ کل، 

 گردد.اضافه میای هر متر مربع از
122 

 4 غرفه بدون تجهیزات متر( 12)حداقل  972تا  999

 1 غرفه با تجهیزات متر( 7)حداقل  155تا  111

مسکو -روسیه  داروییپزشکی و نمایشگاه غرفه  فرم ثبت نام

 نام شرکت : نام مدیریت : تلفن :

 همراه : :ایمیل  وب سایت :

 مهر و امضا
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