Największe w Europie
targi farmaceutyczne
EXPOPHARM

8 punktów edukacyjnych

Największe w Europie targi farmaceutyczne EXPOPHARM w Monachium

Expopharm od lat jest istotnym wydarzeniem dla firm sektora farmaceutycznego
oraz farmaceutów w Europie. Gospodarzem tegorocznych, międzynarodowych
targów farmaceutycznych EXPOPHARM 2010 jest Monachium. Firma Salus
International jest odpowiedzialna za wyjazd polskich farmaceutów.
To wydarzenie każdego roku przyciąga
rekordową liczbę odwiedzających. W
ubiegłym roku było ponad 25 000
odwiedzających z ponad 50 krajów z
całego świata. EXPOPHARM to
najlepiej oceniane przez uczestników
targi w Europie. Badania stwierdzają, że
98% odwiedzających ocenia targi
pozytywnie. W większości krajów
europejskich można zaobserwować
podobny rozwój rynku
farmaceutycznego, dlatego też
międzynarodowa wymiana doświadczeń
coraz bardziej zyskuje na znaczeniu,
czego wyrazem jest wzrastająca z roku na
rok liczba wystawców. Oprócz stoisk
targowych poświęconych preparatom
leczniczym, będzie można również
odwiedzić stoiska firm oferujących
usługi medyczne, leki homeopatyczne,
suplementy diety czy kosmetyki.
Ponadto firmy zaprezentują innowacyjne
technologie, które w przyszłości będą
mogły ułatwić pracę farmaceutom.
Równolegle do targów, odbywać się będą
profesjonalne seminaria, na których jest
możliwość uzyskania 8 punktów
szkoleniowych. Seminaria poświęcone
będą przede wszystkim zagadnieniom
naukowym związanym z nowymi
trendami w dziedzinie farmacji.
Oferta targowa obejmuje w
szczególności:
- preparaty lecznicze
- zautomatyzowane systemy dystrybucji
leków unit dose
- usługi medyczne
- leki homeopatyczne
- suplementy diety
- kosmetyki
- linie do produkcji leków
cytostatycznych
- preparaty do żywienia pozajelitowego
- sprzęt rehabilitacyjny i laboratoryjny
- wyposażenie aptek, itp.
Corocznie wystawia się ponad 500 firm z
całej Europy.

Opinia uczestnika EXPOPHARM 2009:
mgr farm. Dariusz Smoliński ze
Szpitala Powiatowego w Oleśnie:
jako aptekarz szpitalny mogłem
przyjrzeć się najnowszym trendom w
farmacji w Europie Zachodniej. Targi
odbywały się w czterech potężnych
halach, gdzie różne firmy związane z
branżą farmaceutyczną przedstawiały
swoje produkty. Na pierwszy rzut oka
brakowało mi podziału na atpeki otwarte
i szpitalne (tzn. na jednej hali wystawiały
się firmy z asortymentem dotyczącym
aptek szpitalnych, jak i otwartych), także
musiałem się trochę nachodzić żeby
znaleźć interesujący mnie asortyment.
Jednak szybko zrozumiałem, że takie
rozmieszczenie wystawców było
całkiem logiczne i pozwoliło mi na
szersze spojrzenie na rynek
farmaceutyczny. Jak się przekonałem
każdy segment rynku farmaceutycznego
niezależnie od grupy docelowej
odbiorców ma coś ciekawego i nowego
do zaoferowania. Wracając do aptek
szpitalnych, szczególnie moją uwagę
p r z y k u ł y w y s t a w y z
zautomatyzowanymi systemami
dystrybucji leków unit dose, jak również
linie do produkcji leków
cytostatycznych, preparatów do żywienia
pozajelitowego. Z przeprowadzonych
przeze mnie kilku rozmów i po ilości firm
wystawiających tego typu urządzenia
można odnieść wrażenie, że w Europie
Zachodniej jest to segment rynku bardzo
mocno się rozwijający, mający
przyszłość przynajmniej w części
szpitali. Podsumowując mogę
stwierdzić, że cały wyjazd i targi były
bardzo profesjonalnie przygotowane.
Dzięki uczestnictwu mogłem poszerzyć
swoją wiedzę dotyczącą różnych
sposobów dystrybucji leków i
funkcjonowania aptek szpitalnych w
Zachodniej Europie, jak również
zapoznać się z nowinkami w innych - niż
apteki szpitalne - działach farmacji.
Naprawdę warto. Zachęcam Państwa do
brania udziału w tego rodzaju
przedsięwzięciach, chociażby dlatego,
żeby poszerzyć swoje horyzonty.

Organizatorem wyjazdu grupowego
dla farmaceutów polskich jest:

Termin zgłoszenia do:30.08.2010
Formularz zgłoszenia
ZGŁASZAJĄCY:

Pani

Koszt uczestnictwa

Pan

Wariant 1- 2250 zł - dojazd własny
Imię, Nazwisko

Wariant 2 - 2995 zł - przelot samolotem
Apteka / Firma
Adres
Numer telefonu komórkowego
E-mail

Pani

OSOBA TOWARZYSZĄCA:
Pan

Cena obejmuje:
- przelot samolotem (dotyczy wariantu 2)
- transfer busem hotel-lotnisko (dotyczy
wariantu 2)
- zakwaterowanie w hotelu Ambient Hotel
Colina 3*** w pokoju dwuosobowym
- śniadanie i obiadokolacje
- wstęp na targi i bezpłatne korzystanie z
komunikacji miejskiej w Monachium
- zwiedzanie Monachium z przewodnikiem
- opiekę polskiego pilota

Imię, Nazwisko
Apteka / Firma
Adres zamieszkania

Patronat medialny:

Numer telefonu komórkowego
E-mail

Zobowiązuję się tym samym do zapłaty
kwoty.......................................................................................zł
w terminie do 10 września 2010r. przelewem na konto: Salus International
Sp. z o.o. 40-273 Katowice, ulica Pułaskiego 9, w Banku PEKAO S.A. Nr.:
34 1240 1330 1111 0000 2301 5913.
Upoważniam Salus International Sp. z o.o. do wystawienia faktury za udział
w szkoleniu i przesłania jej pocztą,
NIP............................................................
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy odesłać pocztą na adres: Salus
International, ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice lub faksem: 32 788 00 59.

Data / Podpis osoby zgłaszającej oraz pieczęć apteki

Dodatkowych Informacji udziela: Paweł Hadas, tel. 32 788 00 89, kom. 0692 417 615.

