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Azərbaycan Beynəlxalq
Tibb İnnovasiyaları Sərgisi
Azərbaycanda tibb və səhiyyə sahələrini
əhatə edən yeganə və ən mühüm
kompleks tədbir, həmçinin istehsalçılar,
distribütorlar və sahə mütəxəssisləri üçün
görüş yeridir.
Sərgi, həkimlər, tibb işçiləri, səhiyyə
sektorunun bütün sahələrindən təchizatçılar
və mütəxəssislər arasında informasiya
mübadiləsi üçün əlverişli
imkan yaradır.

«Medinex» sərgisi Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan
Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA),
Azərbaycanda İxracatın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (Azpromo),
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli
Konfederasiyası (ASK) tərəfindən rəsmi dəstəklənir.
Sərgi iştirakçıları məhsul və xidmətlərini təqdim etmək, potensial alıcı və
tərəfdaşları ilə işgüzar əlaqələr qurmaq və industriyanın ən müasir trendləri ilə
tanış olmaq üçün imkan yaradır.
İnnovasiyalara fokuslanmış format, dövlət səviyyəsində dəstək və geniş
beynəlxalq tərkib 2019-cu ildə sərginin uğurlu olmasının əsas səbəbi olmaqla
yanaşı növbəti illər üçün gözəl perspektivlər vəd edir.
DƏSTƏK
Azərbaycan
Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının
Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyi

Azərbaycanda
İxracatın və
İnvestisiyaların
Təşviqi Fondu

Azərbaycan Respublikası
Sahibkarlar (İşəgötürənlər)
Təşkilatları Milli
Konfederasiyası

6 NOYABR TARİXİNDƏ
JW MARRIOTT ABŞERON BAKU
OTELİNDƏ
AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ
TİBB İNNOVASIYALARI «MEDINEX» 2019
SƏRGİSİNİN RƏSMİ AÇILIŞI
KEÇİRİLMİŞDİR.

Açılış mərasiminin iştirakçıları
Elsevər Ağayev
Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirinin müavini

Zaur Əliyev
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru

Rəna Əliyeva
Azərbaycan Stomatoloqlar Assosiyasıyasının prezidenti

Fərid Məmmədov
«Caspian Event Organisers» şirkətinin baş direktoru

VIP QONAQLARIN RƏYLƏRİ

ELSEVƏR AĞAYEV
Azərbaycan Respublikası
səhiyyə nazirinin müavini

Artıq uzun illərdir ki, payız aylarında keçirilən Səhiyyə
sərgisi səhiyyə sisteminin inkişafına öz töhfəsini verir.
Hazırda sərgi öz brendini dəyişsə də, səhiyyə
sahəsində müasir innovasiyalar platforması və
naviqator rolunu qoruyub saxlayıb. Düşünürəm ki, sərgi
yerli və xarici mütəxəssislər arasında fikir mübadiləsi
aparmaq üçün gözəl platformadır.

SƏRGİNİN BÖLÜMLƏRİ

IT-Med - tibbdə informasiya texnologiyaları
Pharm-Med - dərman vasitələri, vitaminlər və
bioloji aktiv əlavələr
Lab-Med - laboratoriya texnologiyaları və avadanlıqlar
Tech-Med - tibbi texnika və avadanlıq
Stom-Med - stomatologiya
Optika və oftalmologiya
Tour-Med - tibbi turizm
Edu-Med – dietologiya və tibbi təhsil

SƏRGİ İŞTİRAKÇILARI

2

870 m

SƏRGİ SAHƏSİ

12

32

2

ÖLKƏLƏRİN SAYI

İŞTİRAKÇILARIN
SAYI

MİLLİ STENDLƏR

İŞTİRAKÇI ÖLKƏLƏR
AZƏRBAYCAN

MONQOLUSTAN

BELARUS

PAKİSTAN

ALMANİYA

RUSİYA

QAZAXISTAN

UKRAYNA

İRAN

XORVATİYA

İTALİYA

YAPONİYA

SƏRGİ İŞTİRAKÇILARININ RƏYLƏRİ

Sərgidə bizim avadanlıqların istifadəçiləri ən müsbət rəylər ilə stendimizə yaxınlaşırlar.
Bundan başqa, gələcəkdə bizim aparatları almaq istəyənlər də böyük maraq göstərirlər.
Düşünürəm ki, sərgi yaxın gələcəkdə müsbət nəticələr verəcək və gələn ildən
Azərbaycanda bizim avadanlıqların sayı artacaqdır.
Lev Kazmin, “Dornier MedTech” (Almaniya) şirkətinin satış üzrə regional meneceri

Belə tədbirlər yerli və xarici şirkətlər arasında işgüzar münasibətlərin inkişafına kömək edir.
Ümidvarıq ki, sərginin işgüzar proqramı əməkdaşlıq hüdudlarını genişləndirməkdə və
şirkətimizi daha geniş auditoriyaya tanıtmaqda bizə köməklik göstərəcəkdir.
Eldar Səlimov, “Profarma Ltd” şirkətinin direktoru

Biz müştəri bazasını genişləndirmək və bütün məhsul xətlərini təkcə distribyutorlara deyil,
həm də son alıcılara – həkim və pasiyentlərə nümayiş etdirmək məqsədi ilə sərgidə iştirak
edirik. Azərbaycanlı istehlakçılar bizim şirkətin bütün ortopedik məhsulları haqqında
məlumatlı deyil. Məhz sərgi bütün məhsul çeşidlərini nümayiş etdirməyə imkan verən
alətlərdən biridir. Biz “MEDINEX” sərgisinin keçirilməsindən bir neçə gün əvvəl, potensial
tərəfdaşlar ilə görüşlər keçirdik və onları bütün məhsulları təqdim edə biləcəyimiz bu sərgiyə
dəvət etdik.
Olena Sokolovska, “Toros Group” (Ukrayna) şirkətinin direktoru

SƏRGİ ZİYARƏTÇİLƏRİ

Ziyarətçilərin sayı

2460

Sahibkarlar, Menecerlər, CEO, Direktorlar

332
45

Baş həkimləri

540

Müxtəlif profilli həkimlər

SƏRGİNİN ZİYARƏTÇİLƏR ÜZRƏ TOP ÖLKƏLƏR:
AZƏRBAYCAN

ÇİN

RUSİYA FEDERASİYASI

ABŞ

İRAN

ALMANİYA

PAKİSTAN

UKRAYNA

TÜRKİYƏ

LİTVA

GÜRCÜSTAN

SƏRGİ ZİYARƏTÇİLƏRİNİN RƏYLƏRİ

Bu gün burada ziyarətçilər üçün kifayət qədər faydalı məlumatlar verən xeyli
sayda maraqlı şirkət təmsil olunur. Mən sərgiyə preparatların təchizatçılarını
tapmaq niyyəti ilə gəlmişəm. İşəgötürən kimi deyə bilərəm ki, sərginin gedişini
müşahidə edərək özüm üçün bir neçə prioriteti müəyyən etdim. Şübhəsiz, bu
sektorun inkişafında sərginin rolu kifayət qədər böyükdür. Mən hesab edirəm ki,
istənilən sərgi beynəlxalq əməkdaşlıqdır. Belə sərgilər şirkətlərə öz imkanlarını
genişləndirməyə, yeni əlaqələr qurmağa imkan verir.
Yelena Timofeeva,
“Sekretum” (Rusiya Federasiyası) şirkətinin meneceri

Bu sərgi sayəsində mən həm yerli, həm də xarici səhiyyənin innovasiyaları
haqqında məlumat aldım. Zənnimcə, yerli səhiyyənin inkişafında sərginin rolu son
dərəcə böyükdür. Burada həmişə müasir təmayüllər, eləcə də ən son aparat və
preparatlar haqqında məlumat almaq olar.
Şəlalə Əzimova,
Mərkəzi hərbi sanatoriyanın həkim-terapevti, Bakı

MƏTBUAT KONFRANSI

İNFORMASİYA TƏRƏFDAŞLARI
AZƏR
AC

İNFORMASİYA DƏSTƏYİ

5 noyabr 2019-cu il tarixində, saat 11:00-da “JW Marriott Absheron Baku”
mehmanxanasında “Medinex” və “Beauty Azerbaijan” sərgilərinə həsr olunmuş mətbuat
konfransı keçirildi.
Mətbuat konfransın iştirakçıları
-Bəhruz Hidayətzadə - “Caspian Event Organisers” şirkətinin icraçı direktoru

İNTERNET DƏSTƏYİ

-Pərviz Abubəkirov – Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat
xidmətinin rəhbəri
Bütün Bakının saytı

-Anar Vəliyev - layihə rəhbəri
Mətbuat konfransı zamanı KİV nümayəndələrinə sərgi ilə bağlı, həmçinin iştirakçıların
sərgidə hansı yenilikləri təqdim etdiyi və bu sahə ilə bağlı ölkə üçün yeniliklər haqqında
ətraflı məlumat təqdim olunmuşdu.
Mətbuat konfransında 13 KİV nümayəndələri iştirak etmişdi, onların arasında: APA Group,
Azərtac, SalamNews, Trend İA, Real TV, ARB TV, ATV, CBC və s.

PR KAMPANİYASI VƏ MEDİA ƏHATƏ DAİRƏSİ
SƏRGİNİN REKLAM
KAMPANİYASI
Transparantlar
Billbordlar
Monitorlar
Posterlər
Rollaplar

Birbaşa e-mail göndərişlər
İxtisaslaşdırılmış məlumat bazası üzrə electron
poçt vasitəsi ilə göndərişlər
İxtisaslaşdırılmış məlumat bazası üzrə
dəvətnamələrin göndərilməsi
İxtisaslaşdırılmış saytlarda və sosial şəbəkələrdə
reklam

3 qəzet və 2 jurnalda 6 məqalə

49 internet portalda 121 xəbər

Sərgi haqqında 5TV kanalda
6 süjet və 15 radio kanalda
4 audio-xəbər açıqladı

ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR VƏ İŞGÜZAR PROQRAMI

SƏHƏR FURŞETİ
Təşkilatçılar sərgidən əvvəl keçirilən
işgüzar səhər yeməyində iştirakçılar
ilə bir sıra görüşlər keçiriblər. Bu
tədbirin keçirilməsində məqsəd
iştirakçılara sərginin imkanlarından
səmərəli şəkildə istifadə etməkdə
köməklik göstərmək olmuşdur.
İşgüzar səhər yeməyinin aparıcısı
qismində təşkilatçılar tərəfindən
təlimçi Rəşad Qədimov çıxış edib.
Səhər yeməyi əsnasında stendin
təşkili ilə bağlı əsas məsələlər, habelə
sərgilərdə uğurlu iştirakın formulları
müzakirə olunub. İşgüzar səhər
yeməyinə 15 iştirakçı qatılmışdır.

ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR VƏ İŞGÜZAR PROQRAMI

SƏHƏR FURŞETİ
Noyabrın 6-da JW Marriot Absheron Baku Hotel-də
sərginin açılışına həsr olunmuş səhər furşeti keçirildi.
Tədbirdə sərgi iştirakçıları, xüsusi dəvət olunmuş
qonaqlar - estetik mərkəzlərin, böyük şəbəkələrin
rəhbərləri və menecerləri, müxtəlif gözəllik
sənayesinin mütəxəssisləri, həmçinin distribütor
şirkətlərin nümayəndələri iştirak etdilər. Tədbirin
uğurlu formatı sərgi iştirakçılarına rahat şəraitdə
sənayenin aparıcı mütəxəssisləri ilə ilkin əlaqələr
qurmağa imkan verdi.

ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR VƏ İŞGÜZAR PROQRAMI

İNNOVASİYA ƏRAZİSİ

“Medinex” sərgisinin ən
vacib sektorlarından biri
olan “İnnovasiya ərazisi”
Qafqaz regioununda
dünyanın gözəllik
sənayesinin son nailiyyətləri,
innovativ avadanlıq və
texnologiyalar və ən
perspektivli inkişaflar təqdim
edilən yeganə sektor oldu.

ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR VƏ İŞGÜZAR PROQRAMI

B2B WORKSHOP

Təşkilatçılar tərəfindən sərgi
çərçivəsində aparıcı yerli şirkətlər ilə
danışıqlar aparmaq üçün əlavə
imkan yaradan “B2B” formatlı
görüşlər keçirildi.
İştirakçılar gələcək əməkdaşlıq üçün
aparıcı yerli şirkətlərlə səmərəli
işgüzar kommunikasiyaların
qurulması məqsədi ilə təkbətək
görüşmək imkanı əldə etdilər.
Belə ki, sərgi zamanı 12 dəvət edilmiş
şirkət və 10 eksponentin iştirakı ilə 46
«B2B» formatlı görüş keçirilib.

ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR VƏ İŞGÜZAR PROQRAMI

İŞTİRAKÇILARIN TƏQDİMATI

Sərgi çərçivəsində xüsusi
hazırlanmış "Təqdimat
Zonası" - nda sərgi
iştirakçılarına ziyarətçilərin
qarşısında çıxış etmək
üçün əlavə imkan verildi.
Bu ərazidə 20 - dən çox
iştirakçı nümayəndə
məruzəçi qismində çıxış
etdi.

PANEL DİSKUSSİYALARI

“KLİNİKALARIN EFFEKTİV İDARƏ EDİLMƏSİ”
Sərginin ilk günündə “klinikaların effektiv idarə edilməsi” mövzusunda
panel diskussiya keçirilib.
Spikerlər:

Talqat Yelmanov
“DAMU” şirkətlər qrupunun İdarə
Heyətinin sədri (Qazaxıstan)

Anna Veqen
Deutschmedic GMBH (Almaniya)
şirkətinin rəhbəri

PANEL DİSKUSSİYALARI

“BİZİMKİLƏR” SESSİYASI
Bu sessiya çərçivəsində tibb universitetlərinin
tələbələri ilə Azərbaycandan kənarda tibbi
fəaliyyətlə məşğul olan azərbaycanlılar öz
təcrübəsini bölüşüblər.

Dəvət edilmiş spikerlər

Mehriban Əlizadə
cərrah oftalmoloq, könüllü missiyanın
iştirakçısı (Niger, Afrika)

Firudin Qurbanov
həkim kardioloq, Siegerland Diakonie
klinikası (Almaniya)

XÜSUSİ SERTİFİKATLAR

Ən yaxşı korporativ üslub

Məhsulun ən yaxşı təqdimatı

Ziyarətçilər ilə ən aktiv iş

“Diamed Co” (Azərbaycan)

“Medeks” (Azərbaycan)

“Werteks J.-S.Co” (Rusiya federasiyası)

Ən İnnovativ Stend
«DAMU CENTER OF INFORMATION TECHNOLOGIES TOO»
(Qazaxıstan)

Ən yaxşı kollektiv stend
“Marketinq və qiymət konyunkturası üzrə milli mərkəz”
(Belarus Respublikası)

DƏSTƏK

Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının
Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyi

TƏŞKİLATÇI

RƏSMİ SƏYAHƏT AGENTLİYİ

Azərbaycanda
İxracatın və İnvestisiyaların
Təşviqi Fondu

Azərbaycan Respublikası
Sahibkarlar (İşəgötürənlər)
Təşkilatları Milli Konfederasiyası

RƏSMİ MEHMANXANALAR

RƏSMİ STEND QURAŞDIRMA ÜZRƏ TƏRƏFDAŞ
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