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 16عام من النجاح المستمر
لماذا معرض الرعاية الطبية 2022؟

تابعــت سلســلة معــارض الرعايــة الطبية الســورية قبــل األزمة
تصدرهــا أبــرز المعارض الطبيــة الرائدة على الصعيــد اإلقليمي
والدولــي فــي المحافظة على جــذب انتباه كبرى الشــركات الطبية
المتخصصــة في العالم وتقديم نوعية متخصصة من الزوار والذين
يشــكلون أحد أهم أركان تميز معرض الرعاية الطبية الطبية كونه
الحــدث األكثر تميزا ً للتعريف عن واقــع الرعاية الطبية والصحية
في الســوق السوري واألســواق المجاورة بعد أن تصدر المعرض
الئحة المعارض الدولية والعربية والتي يتم التوصية بالمشاركة بها
من قبل الهيئات الطبية الخاصة والعامة في الدول العربية واألجنبة
والفرصة التســويقية المميزة في سورية والتي يتم انتظارها في كل
عــام لالطــاع على كل ما هــو جديد في مجــال التجهيزات الطبية
والمخبريــة والصناعات الصيدالنية والتجهيزات الســنية وخدمات
المشــافي وتجهيزاتها ومد جسور التواصل العلمي بين سائر أرجاء
دول العالم وتبادل الخبرات والمعارف ،من خالل النشاطات العلمية
المرافقة للمعرض.
إن معرض الرعاية الطبية يشــكل اداة تسويقية فعالة وأكثر سرعة
من خالل لقاء الزبون المباشر حيث عرف بنوعية زواره
المتخصصــون مــن لجان مشــتريات وأطبــاء وأصحاب مشــافي
والمراكز الصحية والعيادات وصناع القرار ورجال األعمال وكافة
العاملين المتخصصين في الصناعات الطبية الدوائية.

احصائيــات الدورة العاشــرة األخيــرة لمعرض الرعاية
الطبية  2010قبل األزمة:

لــم تكن سلســلة معــارض الرعاية الطبيــة فقط قــادرة على ادخال
شــركات رائــدة في مجــال التجهيــزات الطبية للســوق الســورية
و المنطقــة العربيــة ,بــل و كانــت حريصة على حضــور الزوار
المختصين و المثاليين في المجال الطبي .أما في ضوء النجاح الذي
حققته سلسلة معارض الرعاية الطبية و التي اعتبرت الحدث الطبي
الســنوي األكبر و األضخم ,فقد بلغت مســاحة المعرض أكثر من
 8,000م واستضاف أكثر من  415شركة وماركات عالمية من 40
دولة من خالل  145شــركة عارضة محلية وعربية وأجنبية ،حيث
بلغت الشــركات العارضة المحلية  95شــركة وبلغ عدد الشركات
الخارجية الغير ممثلة بوكيل محلي  50شركة أجنبية بنسبة % 35
من أجمالي عدد الشــركات العارضة ،والتي تبحث عن شركات لها
في الســوق الســورية قادمة من  12دولة عربية وأجنبية وهي
(بلجيــكا ,تايوان ,مصر ,الصين ,تركيا ,ايطاليا ,ألمانيا ,باكســتان,
النمســا ,الهند ,األردن ولبنان) ,باإلضافة الى مشــاركات ألجنحة
وطنية رســمية ممثلة بـ (المشــاركة الدولية البلجيكية الدولية للمرة
الثانية ,الجناح الدولي المصري والجناح التايواني)
وعلى الصعيد العربي والدولي استقبلت الدورة العاشرة:
 (وفد رجال األعمال والمؤسســات الطبية والدوائية اإلســبانيبالتعاون مع جمعية )FENIN
 (وفد أطباء ومديري مشــافي مــن القطاع الطبي والدوائي منوزارة الصحة في الجمهورية التونسية)
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سلسلة معارض الرعاية الطبية :2022

تشهد الدورة السابعة عشر القادمة لمعرض الرعاية الطبية
 2022القادمــة قفــزة نوعية كبيرة على مســتوى المنطقة
من خالل المشاركات العديدة من الدول العربية واألجنبية
وشــركات التجهيزات الطبيــة والدوائيــة المحلية وذلك
نظرا إلنتهاء األزمة وحاجة الســوق المحلية والمشافي
للتجهيزات الطبية والدوائية.

المؤتمرات والنشــاطات العلميــة المرافقة
لمعرض الرعاية الطبية :2022
نظرا ً ألهمية المعرض العلمية وزيادة مساحته
وعدد شركاته الطبية والدوائية المتخصصة
وتميزه بجذب الزائر األمثل المتخصص،
وبالتنسيق وزارة الصحة ووزارة التعليم
العالي والمجلس العلمي للصناعات
الدوائية وجامعة دمشق والهيئة السورية
لالختصاصات الطبية ونقابات األطباء
والصيادلة واألسنان في سورية سيتم
التنسيق والتعاون مع مجموعة من
الروابط والجمعيات والهيئات
الطبية لتنظيم المؤتمر العلمي
للرعاية الطبية والصحية
مرافق لفعاليات معرض
الرعاية الطبية .2022
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واقع القطاع الصحي في سورية:

يتوزع قطاع الصحة في الجمهورية العربية السورية بين عدة جهات:
 - 1وزارة الصحة من خالل  2053وحدة صحية منها  1864وحدة
صحية تابعة لوزارة الصحة باإلضافة إلى الوحدات الصحية التابعة
لجهات خاصة وتشمل هذه الوحدات :مراكز رعاية صحية أولية ونقاط
طبية اسعافية ومراكز طبية متخصصة وعيادات شاملة ،باإلضافة إلى
مستشفى ،تتوزع مابين  67مشفى عام و 33هيئة عامة
مجموع 100
ً
مستقلة في إحصائية نهاية عام .2019
 - 2وزارة التعليم العالي من خالل  14مستشفى تعليمي جامعي.
 - 3وزارات الدفــاع والداخليــة بواســطة الخدمات الطبية العســكرية
ومقدمي الخدمات الطبية (من خالل المستوصفات والمستشفيات).
 - 4مراكز المجتمع األهلي كالجمعيات ،والعيادات الطبية الخاصة،
مستشفى خاصا ً مرخصاً.
باإلضافة إلى 391
ً
تقدم الجهــات المذكورة أعاله الخدمات الصحية لجميع مواطني القطر
دون اســتثناء ،مع االســتجابة العالية والســرعة والجودة المطلوبة في
تقديــم هذه الخدمــات ،بتوفر الجهود المتاحة لتعزيــز وتوفير الخدمات
الصحيــة في جميع الظروف العادية منها وفي أي حالة طوارئ في أي
مكان من سورية تحت إشراف وزارة الصحة التي قدمت ما يقارب 53
مليون خدمة طبية خالل عام  2019من خالل مرافقها الطبية.

أضرار القطاع الصحي خالل األزمة:

كما هو الحال في جميع القطاعات ،تأثر قطاع الصحة في ســورية
بشكل كبير ،السيما في وزارة الصحة التي تعرضت ألضرار كبيرة
حيث تعرض حوالي  685وحدة صحية ألضرار كلية أو جزئية أو
غير معروفة البيانات بسبب حالتها األمنية خالل األزمة ،باإلضافة
إلى تعرض 46
مستشفى للضرر المذكور (حيث تعرض  10مشافٍ
ً
مشفى للضرر الجزئي
36
و
اإلنشــائية
الناحية
من
للضرر الكامل
ً
فــي إحصائيــة عــام  ،)2019وكذلك تعرضت مستشــفيات وزارة
التعليم العالي للضرر مثل مستشفى الكندي في حلب .باإلضافة إلى
األضرار التي لحقــت ببعض المصانع الدوائية في مناطق مختلفة،
مما أدى إلى توقفها عن العمل أو العمل في مواقع بديلة.
لقد وضعت حكومة الجمهورية العربية الســورية خططها المنهجية
إلعادة تأهيــل المراكز الطبية والمستشــفيات المتضــررة باألزمة
بسبب الحرب الكونية على سورية في عامها التاسع ،باإلضافة إلى
توفيرهــا للمعدات الطبيــة المختلفة ضمانا ً الســتمرار أعمالها وفقًا
لألولويــات ،وذلك بنا ًء على معايير مدروســة جيدًا .واعتماد خطط
إعــادة اإلعمار في حاالت الطوارئ؛ وتقديم التمويل المالي والدعم
الالزم للخطط االستثمارية ،وزيادة خطط التعاون الدولي مع الدول
الصديقة والمنظمــات الدولية ذات الصلة ،خاصة في ظل الحصار
االقتصادي القسري أحادي الجانب المفروض على سورية.

االستثمار في القطاع الصحي في سورية في مرحلة ما
بعد األزمة وفي ظل جائحة كورونا:

فــي نهايــة الحرب الكونيــة على القطــر ،وعودة األمــن واألمان،
فإن حكومة الجمهورية العربية الســورية تــدرك تمام اإلدراك أين
تتجه ،وذلك بإقرار البرنامج الوطني الشــامل لسورية بعد األزمة،
الــذي يحمل الرؤيــة واألهــداف والتطلعات والبرامج والمشــاريع
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الواعدة لســورية بــدءا ً من مرحلة اإلغاثة مــرورا ً بمرحلة التعافي
ومــن ثم االنتعاش وصوالً إلى مرحلة االســتدامة ،بما يحقق الحالة
المتكاملة وخاصة في قطاع الصحة من خالل عملية إعادة اإلعمار
وإعــادة تأهيل البنية التحتية للمراكز الطبية والمستشــفيات و توفير
المعدات والمســتلزمات الطبية المختلفة الالزمة الســتمرارية تقديم
الخدمة الصحية واســتدامتها .مما يشــجع في المراحل القادمة على
االستثمار األمثل في مجال القطاع االقتصادي الصحي وعلى جميع
المستويات ،وذلك في ضوء ما يلي:
ً
 - 1الحاجة إلى إعادة تأهيل المرافق الصحية المدمرة كليا أم
جزئيا ً واستكمال متطلبات أداء عملها بأفضل ما يمكن ،من
خالل توفير التجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية
المختلفة ،خاصة بعد الدمار الكبير خالل األزمة.
 - 2التوسع النوعي في جغرافية القطاع الصحي في معظم
محافظات الجمهورية العربية السورية وافتتاح مراكز طبية
ومستشفيات جديدة مثل:
• الهيئة العامة لمستشفى شهبا في محافظة السويداء.
• الهيئة العامة لمستشفى األطفال في محافظة طرطوس.
• مشروع مستشفى األورام في مدينة دمشق (منطقة دمر).
• مشروع مبنى المعالجة الفيزيائية ومركز األطراف
الصناعية في مجمع ابن النفيس في مدينة دمشق.
• مستشفى الشهيد الطبيب إبراهيم نعامة في محافظة
الالذقية (مدينة جبلة) .
• الهيئة العامة لمستشفى حمص الوطني في محافظة حمص.
• مركز الخاليا الجذعية في الهيئة العامة لمشفى األطفال
الجامعي في دمشق.
• الهيئة العامة لمشفى العيون الجراحي في حلب بعد إعادة تأهيله.
• مشفى الشهيد زاهي أزرق في حلب بعد إعادة تأهيله.
 - 3الزيادة فــي عدد الخدمــات الصحية المقدمــة للمواطنين والتي
بلغــت ،على ســبيل المثال ،ما يقارب من  53مليــون خدمة في عام
 ،2019مقدمة فقط من قبل وزارة الصحة في جميع مرافقها الطبية.
 - 4الحاجــة إلى االنفتاح علــى المرافق والتجهيــزات والمعالجات
الحديثــة المرتبطــة بالتطــور العلمي الطبي الكبير الذي شــهده
العالم خالل الســنوات الماضية ،فــي العديد من االختصاصات
الطبيــة النوعيــة (الجراحات المجهرية  -الجراحــات التجميلية
 جراحــة األورام ومعالجاتها المختلفــة  -علم الوراثة والخالياالجذعية وزراعــة األعضاء وغيرها) ،في ظــل توفر الكوادر
البشرية الطبية المؤهلة.
 - 5الكفــاءات العاليــة وجودة العمل التي يتمتع بها الكادر البشــري
الطبي في سورية ،بما يشجع من إنجاز مشاريع السياحة الطبية
على جميع المستويات الطبية (جراحة القلب واألوعية وجراحة
العظام والجراحة العصبية والجراحة النســائية وعمليات طفل
األنبوب والجراحة الفكية وزراعة األسنان وجراحة
العيون وغيرهــا) وخاصة في ظل التكلفة
المالية المنافســة مقارنة بالكثير
من دول الجوار ودول
العالم.
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الحـدث اإلقليـمي األكبـر في قطـاع التجهيـزات الطبيـة والصناعـات الدوائيـة وتجهيـزات المشـافي
وفي ظل جائحة كورونا:

لقد ألقت أزمة جائحة مرض كورونا ظاللها الســيئة على العمل الطبي في جميع أنحاء العالم ال ســيما في الجمهورية العربية الســورية بســبب
صعوبة تأمين مســتلزمات مواجهة المرض في ضوء احتمالية انتشــاره غير المتوقعة أو ظهور الحاالت المختلطة والتي تتطلب رعاية طبية
في المشــفى تســتلزم توفر أجهزة نوعية خاصة كأجهزة التهوية اآللية (المنافس) ومســتلزمات العناية المشــددة من أســرة مرضى تخصصية
وأجهزة المراقبة القلبية (المونيتور) وأجهزة الصدمة الكهربائية وأجهزة التصوير الشــعاعي ال ســيما أجهزة الطبقي المحوري وخاصة متعدد
الشــرائح  ،مع الكثير من متطلبات ووســائل الحماية الفردية ووســائل حماية الكوادر الطبية واألدوية النوعية كاألدوية المضادة للفيروسات ،
وأجهزة تدبير العالج المنزلي في مراحل المرض األولى كأجهزة توليد األوكسيجين واسطوانات األوكسيجين  ،مع الحاجة إلى توفير وسائل
التشخيص النوعية المخبرية التخصصية ( كأجهزة الـ  )PCRوكواشف العمل المخبري للتحاليل النوعية المختلفة  ،كل ذلك فضالً عن الحاجة
لتوفــر مشــافٍ تخصصية خاصة بالعزل الطبي للحــاالت الوبائية على اختــاف أنواعها أو الحاالت الطبية التخصصيــة لألمراض الطارئة
كذوات الرئة وأمراض الجهاز التنفســي اإلنتانية وأمراض التهاب الكبد وانتانات الجهاز الهضمي التي تتطلب رعاية طبية تخصصية خاصة
من ناحية العزل والتخصص في تقديم العالج ،كل هذا يطرح حجم ومتطلبات الســوق التنافســية في الجودة واألســعار فيما يتعلق باالحتياجات
لمستلزمات العمل الطبي في الجمهورية العربية السورية ،واإلمكانيات المتاحة لالستثمار على جميع المستويات بما يكفل توفير كافة الوسائل
التشــخيصية والعالجية الفردية ( اسطوانات أوكســيجين ،أجهزة قياس اشباع األوكسيجين) ،أو العامة في المراكز الطبية والمشافي المختلفة،
ال ســيما في ضوء الحصار االقتصادي المفروض على الجمهورية العربية الســورية ،مع التســهيالت المتنوعة التي تقدمها الحكومة السورية
لجميع المستثمرين وفق القوانين الناظمة في هذا الشأن.
إن اســتكمال إعادة تأهيل المرافق الطبية المجهزة بأفضل التجهيزات والمســتلزمات الطبية المختلفة المطلوبة ،والكوادر الطبية والتمريضية
المؤهلة لتقديم أفضل الخدمات الطبية ،هو هدف رئيسي للحكومة السورية من أجل ضمان أن القطاع الصحي في سوريا سيحافظ على سمعته
المتميزة في قطاع الصحة والتي تضاهي البلدان المتقدمة في المجال الطبي على جميع المستويات والتخصصات.
وفي ضوء قانون االستثمار الجديد في سورية رقم  18لعام  2021الذي سيحمل فرصا ً واعدة باعتباره بوابة اقتصادية لسورية بهدف تأسيس
مشــاريع صناعية وإنتاجية كبيرة ،وبشــكل يكفل تحقيق بيئ ٍة استثماري ٍة مشــجعة على جذب المستثمرين ورؤوس األموال الخارجية مع حماية
رؤوس األموال المحلية ،بما توفّر لها وسطا ً مشجعا ً ومناسبا ً لتأسيس االستثمارات ،وبما يمنح العدالة في منح فرص االستثمار ومنع االحتكار
وتبســيط اإلجــراءات اإلدارية ومنع الحجز االحتياطي على المشــاريع أو فرض الحراســة إال بموجب قرار قضائــي ،إضافة إلى اإلعفاءا ٍ
ت
الجمركية والضريبية غير المســبوقة للمشاريع االســتثمارية ،من خالل إلغاء الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات اآلالت والتجهيزات،
وخطوط اإلنتاج ،ووســائط النقل الخدمية للمشــاريع الحاصلة على ترخيص اســتثماري ،ومنح إعفاءات غير مســبوقة تتراوح نســبتها ما بين
 50إلى  75%على ضريبة األرباح لمجموعة واسعة من المشاريع الصناعية ،أهمها مشاريع صناعة التقنيات ،والصناعة الطبية والدوائية.

الدعم والرعاية الحكومية:

يقام معرض الرعاية الطبية  2022برعاية وزارة الصحة السورية التي تشارك بفعالية بهذا المعرض سوا ًء بالتواجد الفعلي أو من خالل الدعم
المعنــوي والتشــجيع الكبير الذي تقدمه بهــذا الحدث ،كما يحظى المعرض على دعم كبير من المجلس العلمــي للصناعات الدوائية ،باإلضافة
إلى دعم العديد من الجهات الرســمية (جامعة دمشــق ،نقابات األطباء والصيادلة واألسنان) إضافة إلى الجمعيات والروابط والطبية والهيئات
والمشافي العامة والخاصة في سورية.

موقع المعرض:

يقام المعرض في مدينــــــة المعارض (دمشــق  -طريق المطار) وهو الموقع الوحيد المتخصص إلقامة المعارض الدولية في ســورية حيث
تستضيف معرض دمشق الدولي كل عام وبالقرب من قصر المؤتمرات.

الحملة اإلعالنية:

يقوم المنظمون بإجراء حملة إعالنية ودعائية مكثفة ومدروسة لجذب أكبر عدد من الزوار
المختصيــن من القطاعين العــام والخاص وذلك من خالل المجــات الطبية المتخصصة
باللغتين العربية واألجنبية التي توزع في الشــرق األوســط إضافــة إلى الصحف المحلية
واإلذاعة والتلفزيون واإلعالنات الطرقية .والمشاركة بحضور المعارض الطبية الدولية.
كما ســيقوم المنظمون بإرســال الدعوات المباشــرة لكافة األطباء ومدراء المشافي العامة
والخاصــة في ســورية ولكبار التجار ورجــال األعمال وأصحاب شـــركات التجهيزات
الطبيــة والمعامــل الدوائية وكافة العاملين في القطاع الطبي إضافة إلى تزويد العارضين
بدعوات خاصة بالمعرض لدعوة زبائنهم.
إضافة إلى حملة بريدية الكترونية وشــبكات التواصل االجتماعي للمتخصصين األطباء
والزوار من خالل بنك معلومات المعرض المتوفر لدى المنظمونSyrian Medicare Data Bank :

3

www.syrianmedicare.com

2022

المعروضات
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معـــرض الرعـــــايــة الطــــبيــــة  2022دليلكم لدخــــول أكبــــر أســــــــواق التجهيزات الطبية في المنطقة

أجهزة العمليات
معدات الفحص
ميكرو كمبيوتر
أجهزة التخدير
أجهزة تقطير المياه
تجهيزات العيادات
معدات الطوارئ وسيارات األسعاف
الغازات الطبية
أسرة المشافي

وحدات دراسة القلب
أجهزة تصوير مراكز األشعة
أجهزة التعقيم
أجهزة المعالجة الفيزيائية
تجهيزات ومستلزمات مشافي
تجهيزات غرف العمليات
معدات وأدوات الجراحة
التكنلوجيا الطبية
معدات كهر الكترو طبية

معدات إعادة التأهيل – لوازم العظام
المعدات واألدوات القابلة لالستخدام مرة واحدة
أجهزة الكشف السمعي والبصري
أجهزة ومعدات طب العيون
التجهيزات الرياضية والبدنية
غرف العمليات ،ووحدات العناية المشددة
األدوية وصيدليات المشافي
المستهلكات الطبية والسلع اإلستهالكية
المطهرات وأنظمة التخلص من النفايات

الصناعات الدوائية الوطنية
المواد األولية للصناعات الدوائية
الصناعات الدوائية العربية
مأكوالت الحمية
الغذاء الطبي
متممات غذائية  /فيتامينات

اللقحات والعقاقير
المطهرات والمعقمات
مضادات الحساسية
مسكنات
مواد وأدوات التجميل الصحية
أعشاب طبية

تجهيزات تصنيع ورقابة الدواء
مضادات حيوية
األبحاث العلمية
الكتب والمجالت الطبية والصيدالنية
خطوط اإلنتاج للمعامل الدوائية
شركات األتمتة للصناعات الدوائية والصيدليات

تجهيزات ومستلزمات المشافي
مفروشات المشافي
تجهيزات غرف العمليات
شركات األتمتة للمستشفيات
أنظمة التشخيص والتطهير والتخلص
المعدات الطبية الكهربائية
تكنلوجيا األتصال والمعلومات

التمريض والمراقبة
أساليب االستثمار
مراكز المعالجة الفيزيائية
معدات وأدوات الجراحة
شركات التأمين الصحية

المالبس الطبية
تجهيزات ومستلزمات إعادة التأهيل
اإلطعام ومعدات المطبخ في المشافي
معدات أمراض القلب والتمريض والمراقبة
دراسة تصميم وتركيب األجهزة الطبية
معدات الطوارئ وسيارات اإلسعاف
تكنلوجيا التشيد في المشافي ،خدمات الصيانة

معدات إدارة المخترات
أجهزة دراسة الدم
وحدات الغسل والمجففات الخاصة
األجهزة الضوئية
الكيمياء السرييرية
األجهزة الطيفية
معدات ضبط الجودة

أجهزة األبحاث والدراسة
الموازين وأجهزة القياس
تكنلوجيا الحيوية وتجهزياتها
أجهزة األختبار والتحليل
التشخيص الجزئي
تطبيقات المختبرات
مضخات المخابر

أجهزة دراسة الجينات (علم الوراثة)
مفروشات المختبرات
المحاليل واألوعية
األجهزة األلكترونية البضرية
علم األحياء الدقيقة  /علم المناعة
أنظمة التصفية واألستخراج وملحقاتها
معدات التدفئة والتبريد للمخابر

مفروشات عيادات طب األسنان
أجهزة أشعة أكس
أجهزة التعقيم
معدات نظافة األسنان
ترميمات تجميلية
أجهزة جراحية كهربائية
خيطان

معدات تقويم األسنان
ليزر
تلبيس األسنان
مخدر
مخابر سنية
مجموعة طوارئ
الزراعات ولواحفها

وحدات طبابة األسنان المتنقلة
ثقافة طبابة األسنان والعناية بها لألطفال
مواد حشو األسنان
معقمات بالحرارة الرطبة
أدوات استعمال لمرة واحدة
أدوات اللبية ومعداتها
أضواء العمليات

( االختصاصات والمعروضات المذكورة غير نهائية وتعتبر دليالً مقتضبا ً للعارضين )
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التجهيزات (الستاند) ؟

مقصورة أساســية مصممــة وفقا ً ألحدث أنظمــة تجهيز المعارض
بمســاحات مختلفة تتالءم مع احتياجاتكم وتتألف من قواطع خشبية
مغطــاة بالفورميكا األبيض في إطــار ألمنيوم للخلفية والجدران مع
حامل خشبي وألمنيوم من نفس النوع في مقدمة المقصورة وبطولها
يحمل اسم الشركة ورقم الجناح.

مواصفات التجهيزات كالتالي:

-

ارتفاع الجدار الخلفي والجدران الجانبية  2.5م بعرض  1م
ارتفاع حامل االسم  30سم
إضاءة داخلية  2برجكتور ( )w 300لكل  12 - 9متر مربع
مأخذ كهربائي بقوة  220فولت

تجهيزات الجناح  /المساحة الدنيا  9م وتشمل:

-

كاونتر عرض أو طاولة  -كرسي عدد 2
 منفضة سجائر		
موكيت
 نظافة عامة وحراسة		
سلة مهمالت
لوحة اسمية تحمل اسم الشركة انجليزي وعربي ورقم الجناح

تجهيزات إضافية:

تتوفــر لدى الشــركة تجهيــزات إضافية متعددة يســتطيع العارض
الحصول عليها خالل فترة العرض.
(لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المنظمين)

تجهيزات الديكور:

يوجد مهندســين وكادر فني لتنقيذ كافة أعمــال الديكورات الداخلية
لألجنحة وفقا ً لطلب العارض وبأسعار مدروسة.
(لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المنظمين)

الحملة اإلعالنية:

-

-

أسعار االشتراك:

 000.000ليــــرة ســورية للمتر المربع المجهز وفقا ً للمواصفات
المذكورة ولمدة المعرض .إضافة إلى إدراج اسم وعنوان المشترك
ولمحــة عن نشــاط الشــركة بمــا ال يتجــاوز  100كلمة فــي دليل
المعرض مع CD

أسعار المشاركة في الخدمات المساندة:

 DVDفيلم كامل لتغطية حفل افتتاح المعرض واألجنحة المشاركة
 750٫000ليرة سورية للنسخة الواحدة.

اإلعالن في دليل المعرض:

		
بطن غالف أخير
		
صفحة كاملة ملونة
		
قياس الصفحة
		
دقة الصفحة

 850٫000ليرة سورية
 500٫000ليرة سورية
 14سم عرض *  21سم إرتفاع
 300بكسل  /إنش

-

إعالنات تلفزيونية
إعالنات إذاعية
إعالنات صحف محلية
إعالنات طرقية
إعالنات في مجالت طبية متخصصة محلية ودولية
دعوات رسمية موجهة للسفارات المعتمدة والبعثات
الدبلوماسية والتجارية المتواجدة في سورية
دعوات خاصة يزود بها العارضون في هذا القطاع على
مستوى القطر العربي السوري لدعوة زبائنهم
إعالنات دعائية مكثفة ومدروسة لجذب أكبر عدد من الزوار
المختصين من القطاعين العام والخاص وذلك من خالل
المجالت الطبية المتخصصة باللغتين العربية واألجنبية التي
توزع في الشرق األوسط والعالم باإلضافة المشاركة بحضور
أهم المعارض الطبية التخصصية.
كما سيقوم المنظمون بإرسال الدعوات المباشرة لكافة األطباء
ومدراء المشافي العامة والخاصة في سورية ولكبار التجار
ورجال األعمال وأصحاب شـركات التجهيزات الطبية
والدوائية وكافة العاملين في القطاع الطبي إضافة إلى تزويد
العارضين بدعوات خاصة بالمعرض لدعوة زبائنهم.
حملة بريدية الكترونية موجهة إلى كافة األخصائيين والزوار
من خالل بنك المعلومات المتوفر لدينا
الترويج من خالل مواقع التواصل االجتماعي ومحركات
البحث التخصصية.

ترتيب وترحيل المعروضات:

 31-30أيار  2022يخصص لترتيب المعروضات
من الساعة  9صباحا ً وحتى الساعة  9مسا ًء
 06حـزيـران  2022يخصص لترحيل المعروضات
من الساعة  10صباحا ً وحتى الساعة  4مسا ًء

مالحظة:

اإلدارة غير مسؤولة عن المعروضات بعد فتح األبواب.
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إحصائيات الدورة األخيرة قبل األزمة 2010
العـــــــارضـــــــــين

145

150
100

المحليين % 66

80

95

60

145
العدد اإلجمالي للشركات العارضة
المجموع 145
95
			
الشركات المحلية
الشركات الخارجية (مشاركات مباشرة) 50
		
الشركات الممثلة بوكيل
415
				
الدول
40
األجانب % 34
المشاركات الرسمية		
3

50

40
20

12
األجانب

البلدان

المحليين

العارضين

0

الجناح الوطني البلجيكي والمصري وجناح تايوان
12

		
دول المشاركات المباشرة
بلجيكا ،تايوان ،مصر ،الصين ،تركيا ،إيطاليا ،ألمانيا ،باكستان ،النمسا ،الهنــــد ،األردن ،لبنان وسورية

الــــــــــزوار
المتخصصين 88%
العدد اإلجمالي مع التكرار 7032
العدد اإلجمالي بدون تكرار 4630
4096
		
المتخصصين
534
		
الغير متخصصين
4230
			
المحليين
400
		
العرب واألجانب
17
			
البلدان

%100
% 88
% 12
% 91
% 9

الغير المتخصصين 12%

الزوار المحليين 91%

الزوار العرب واألجانب9%

كندا ،الباكستان ،إيطاليا ،الهند ،تونس ،السعودية ،العراق ،إيران ،السودان ،اليمن،
قبرص ،لبنان ،مصر ،األردن ،ليبيا ،تركيا ،واإلمارات

عـــدد الـــــــــزوار المتخصصين

إجمالي عدد الزوار المتخصصين
			
أطباء متخصصين
متخصصين في القطاع الطبي

4096
2510
1586

% 100
% 61
% 39

متخصصين في القطاع الطبي 61%

أطباء متخصصين 39%

دليـــــــلكم الموثــــــوق لدخـــــول منافســــــات أســـــــواق التجهيــــــزات الطبيــــــة والصناعـــــــات الدوائيــــــــــة
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حضـــور دائـــم وفعـلي ألســماء تـرعى صــحتك
توزع زوار معرض الرعاية الطبية  2010بحسب طبيعة عملهم
طبيب مشفى
مالك
مبيعات  -تسويق
مدير عام  +مدير تنفيذي
موظف حكومي
فني
صيدلي
رئيس مجلس إدارة  +رئيس دائرة

20%
25%

5.5%
6.5%

12.5%
15%

8.5%
7%

توزع زوار المعرض من المختصيين بالخدمات واألجهزة الطبية
مدير عام  -صاحب شركة
تجهيزات  +مخبري
تسويق مبيعات
مهندس  +أجهزة طبية  -فني
رجل أعمال  -تاجر  +إستشاري

36.5%

18%

8.3%
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