מידע למציג

הכנס הבינלאומי החמישי
בתחום המכשור והמחשוב הרפואי
עם פוקוס על בריאות דיגיטלית ביוזמת מכון היצוא
ובשיתוף עם מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה
והתעשייה ,משרד הבריאות ומשרד החוץ

מאות בכירים מרחבי העולם
יגיעו לישראל
להיפגש עם נציגי ממשל בכירים בתחום הבריאות,
מוסדות רגולטוריים וחברות ישראליות ,אשר תצגנה
את הטכנולוגיות החדשניות ביותר בתחום המכשור
והמחשוב הרפואי

האירוע יתקיים השנה באולם ה-
 Avenueמרכז האירועים והקונגרסים
בקריית שדה התעופה

בתאריכים  26-27במרץ2019 ,
יתקיים הכנס ולצידו תערוכה מקצועית
של כ 60 -חברות
בתחום הבריאות הדיגיטלית

מנהלי בתי חולים ,סוכנים ומפיצים,
משקיעים בעלי שם בתחום,
מומחים מהמעלה הראשונה
ומקבלי החלטות ברמה המדינית ובתעשייה של
המכשור והמחשוב הרפואי יבחנו שיטות עבודה,
אתגרים ,מגמות והזדמנויות עסקיות חדשות
וחדשנות בתעשייה הישראלית ובעולם

ב 28 -במרץ
יתקיימו ביקורים מקצועיים לאורחים
מחו"ל בבתי חולים/קופות חולים
שונים בארץ וכן סיורים תיירותיים

:מבין נושאי התערוכה וכנס
Telemedicine, Remote Monitoring and Home Care Medical Solutions
mHealth, Wearables, Medical IoT for Personal Monitoring and Patient Engagement
Artificial Intelligence, Machine & Data Processing
and it’s Applications in Healthcare and Medical Devices
Tele-Rehabilitation Practice in: Neuropsychology, Speech-Language, Audiology,
Occupational Therapy and Physical Therapy.
Emergency Preparedness
Chronic Diseases Monitoring, Diagnostics and Management Solutions
Hospital Efficiency and Management Software Tools
Precise and Personalized Medicine
AR/VR Applications in HealthCare
Cyber Security in HealthCare

:מבין האורחים שיגיעו מחו"ל
Global Medical Companies tier 1, 2, 3
Medical Device & Digital Health Importers & Distributors
HealthCare IT Providers & Integrators
Telemedicine Providers
Mobile Operators and Device Manufacturers that are interested in Health
Hospital Directors and Department Managers
Health Management Organizations
Payers and Insurance Companies
Pharmacy Chain Directors
Governmental Representatives
Investors, Venture Capital Funds
Large Consumer Electronics Companies
Press & Media

הדמיות תערוכה

עמדת תדמית
:הביתן כולל
:מחיר לחברי מכון היצוא
 מע"מ+  ש"ח2500

 מע"מ+  ש"ח4500 :מחיר רגיל

גב תצוגה ממותג
' אינץ42 פלזמה בגודל
שולחן/דלפק קבלה
תאורה כללית בחלל התערוכה
שטיח
 כיסאות בר2
נקודת חשמל
5MB אינטרנט אלחוטי במהירות
 תגי מציג2

Preliminary applicants criteria for exhibition theater at MEDinISRAEL 2019:
- Israeli-based company
- Digital Health solution / tech / product
- Innovative solution / tech / product
- Manufactures (no service providers) that are looking to commercialize in the
global markets
** Participation in the exhibition area is subject to final approval by steering
committee.

מפרט טכני
באחריות המציג להעביר לוגו חברה בקובץ וקטורי ,טקסט או
עיצוב מלא לפי מפרט באיכות מקסימאלית לעיצוב גרפי
לנציגת חברת ההפקה של הכנס.
מספר המקומות בתערוכה מוגבל וכפוף לאישור הוועדה
המקצועית במכון היצוא .אנא הקדימו הרשמתכם.
במידה וישנם צרכים נוספים לתצוגת מוצרים/טכנולוגיות בביתן
מעבר למפרט הנ"ל ,נשמח לעמוד לרשותכם.

נציגת חברת ההפקה :שני בלום
טלפון | 03-5444497 :מיילShani@kldltd.com :

רישום לכנס
יתבצע באמצעות כרטיס
אשראי דרך אתר הכנס תחת
לשונית הרישום,
החל מה 1 -בספטמבר 2018

רישום לאורחים הישראלים  -המחירים כוללים מע"מ
סוג משתתף

חבר מכון היצוא

רגיל

אזרח ישראלי
רישום מוקדם עד ל31/1/19-

₪ 400

₪ 550

אזרח ישראלי
רישום רגיל מ1/2/19 -

₪ 600

₪ 750

www.medinisraelconf.com

הערות
הכרטיס כולל :כניסה ליומיים כנס
ותערוכה בין ה 25-28.3.19 -וכן
כניסה לערב הגאלה ב25.3 -
כולל ארוחת צהריים בשני ימי הכנס

רישום לאורחים מחו"ל
אורחים מחו"ל רישום מוקדם עד
ל31/1/19 -

250 $

אורחים מחו"ל רישום רגיל החל
מ1/2/19 -

350 $

הכרטיס כולל :כניסה ליומיים לכנס ולתערוכה
בין התאריכים  26-27.3וכן כניסה לערב הגאלה
ב 25.3-ארוחת צהריים בימי הכנס וכן סיור
מקצועי ותיירותי כולל ארוחת צהריים ב28.3-
המחיר במטבע דולר אמריקאי.

יצירת קשר
תומר אפשטיין  -מנהל ענף מכשור רפואי ובריאות דיגיטלית
טלפון 03-5142938 :מיילtomere@export.gov.il :
אורטל כהן  -מנהלת פרויקטים ,המרכז לפרויקטים ומיזמים
טלפון 03-5142952 :מיילortalc@export.gov.il :
שני בלום  -אחראית מטעם חברת ההפקה
טלפון ,03-5444497 :מיילShani@kldltd.com :

חברות המעוניינות לקחת חלק בתערוכה
מוזמנות למסור את פרטיהן כפי שיוצגו באינדקס החברות באתר הכנס:

לרישום להצגה בתערוכה

