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       Νηύζζειληνξθ, 21 Ννεκβξίνπ 2016 

 

Απολογιζμός Γιεθνούς Έκθεζης ιαηρικών προϊόνηων Medica 2016 

   

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14 - 17 Ννεκβξίνπ 2016 ε 47
ε
 Γηεζλήο Έθζεζε ηαηξηθήο ηερλνινγίαο 

Medica  2016,  ηελ νπνία επηζθεθζήθακε,  έρνληαο πξνζειθύζεη 5.000 εθζέηεο θαη 127.800 

επηζθέπηεο θαηαιακβάλνληαο θαη ηνπο 19 εθζεζηαθνύο ρώξνπο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 

240.00 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν ηεο Messe Düsseldorf. Η Medica 

δηνξγαλώλεηαη εηεζίσο ζην Νηύζζειληνξθ, παξάιιεια κε ηελ έθζεζε Compamed (composites 

for medical devices).  

Α. Περιγραθή ηης έκθεζης –ηαηιζηικά ζηοιτεία 

 

Η έθζεζε Medica αθνξά ηαηξηθό εμνπιηζκό, ηαηξηθά αλαιώζηκα, κεραλήκαηα πςειήο 

ηερλνινγίαο, ππέξερνπο, laser, αθηηλνγξαθηθά, δηαγλσζηηθέο ζπζθεπέο, νξζνπεδηθά πξντόληα, 

ζπζηήκαηα ΙΤ γηα ηειεταηξηθή θ.α.  

Σηε θεηηλή Medica, ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερόλησλ εθζεηώλ απμήζεθε ειαθξά ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξπζηλή δηνξγάλσζε, θαζώο ζπκκεηείραλ  πεξίπνπ 5.000 επηρεηξήζεηο (2015:4.977 επηρεηξήζεηο) 

παξνπζηάδνληαο αύμεζε +0,5% ζε ζρέζε κε πέξπζη.  

Τν πιήζνο ησλ επηζθεπηώλ  ηεο Medica- Compamed ζεκείσζε θέηνο αλεπαίζζεηε κείσζε θαη 

ππνινγίδεηαη όηη έθηαζε ηα 127.800 άηνκα (-1,2%) ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ έηνο  (130.123 

άηνκα), εθ ησλ νπνίσλ ην 60%  ήξζε από ην εμσηεξηθό (140 ρώξεο), γεγνλόο ην νπνίν θαη 

θαηαδεηθλύεη ην δηεζλή ραξαθηήξα ηεο έθζεζεο. 

 
Medica - Compamed 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
2016 

Εκθέτες 4.831 4.845 5.027 5.237 5.236 5.322 5.555 4.977 5.000 

Έλληνες εκθέτες 10 6 8 18 20 23 21 19 18 

Επισκέπτες  136.871 131.875 137.217 130.643 126.485 132.000 130.000 130.123 127.800 

Πηγή: AUMA, Messe Düsseldorf  για τα στοιχεία του 2016   

 

 
Πεγή: AUMA, Messe Düsseldorf  γηα ηα ζηνηρεία ηνπ 2016 
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Όπσο θαη θαηά ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, ζηελ έθζεζε ζπκκεηείραλ θαη θέηνο κεγάιεο εηαηξείεο 

ηνπ θιάδνπ ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο θαη εθαξκνγώλ, όπσο νη Siemens Healthcare GmbH, Miele 

Professional,  GE Healthcare, Olympus, Toshiba, Eizo.  

Μεηαμύ ησλ εθζεηώλ ζπγθαηαιέγνληαλ θαη ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο ζην ρώξν ηεο πγείαο, όπσο 

νη γεξκαληθέο Beo Medconsulting Berlin GmBH, Proregitas Medical Consulting, MT Promedt 

Consulting GmbH, mdc medical device certification GmbH.  

 

Β. Δθνικές ζσμμεηοτές  

Η Medica/compamed παξακέλεη κηα δηεζλήο θιαδηθή έθζεζε, ζηελ νπνία ε ζπκκεηνρή εηαηξεηώλ 

ζην πιαίζην εζληθώλ πεξηπηέξσλ είλαη εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλε. Απηό ηζρύεη όρη κόλν γηα ηηο 

εηαηξείεο από ρώξεο ηεο Αζίαο (Κίλα, Κνξέα, Ιλδία, Ιαπσλία, Μαιαηζία), θαη ηεο Ακεξηθήο 

(ΗΠΑ, Καλαδάο, Βξαδηιία, Μεμηθό), αιιά θαη γηα ηηο εηαηξείεο από επξσπατθέο ρώξεο (Γαιιία, 

Γαλία, Απζηξία, Μεγάιε Βξεηαλία, Λνπμεκβνύξγν).  

Γύν αίζνπζεο ηεο έθζεζεο (halls 16, 17) ήηαλ αθηεξσκέλεο απνθιεηζηηθά ζηηο εζληθέο 

ζπκκεηνρέο. 

Από γεξκαληθήο πιεπξάο, ζπιινγηθά πεξίπηεξα είραλ θαη θέηνο ε γεξκαληθή θιαδηθή έλσζε γηα 

ηελ πξνώζεζε ησλ εμαγσγώλ πξντόλησλ ηαηξηθήο ηερλνινγίαο (German Healthcare Export Group 

e.V.), θαζώο θαη εμεηδηθεπκέλνη θιαδηθνί ζύλδεζκνη (π.ρ.   Spectaris, medways).  

 

Γ. Δλληνική ζσμμεηοτή  

Οη ειιεληθέο ζπκκεηνρέο ζηελ έθζεζε Medica – Compamed θηλήζεθαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε 

πέξπζη. Σπγθεθξηκέλα, νη ειιεληθέο ζπκκεηνρέο θέηνο  ήηαλ νη εμήο:  

 

1. Abalase Ltd, κεραλήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο, ππέξερνη, laser, αθηηλνγξαθηθά  
http://www.abalase.gr/  

2. Atlas Medical Ltd, ρεηξνπξγηθά ξάκκαηα http://www.atlasmedical.gr/  

3. Axis Group, ζρεδηαζκόο, θαηαζθεπή λνζνθνκεηαθώλ θιηλώλ, ρεηξνπξγείσλ θιπ 
www.axismedical.gr  

4. Demertzi & Co. EE, Medical Equipment Furniture, θαηαζθεπή ηαηξηθώλ εηδώλ, θνξεία, 

θξεβάηηα, ηξνρήιαηα ηξαπεδάθηα θιπ  http://e-medicalsupplies.gr/  

5. Electrochem - Dr Delibaltas LTD (Compamed), Ultra Perfomance Silicones & Polymers  
http://www.electrochem.eu/  

6. ESS European Sensors Systems http://www.esenssys.com/  

7. G. Bournas Medicals, επεμεξγαζία Φάξηνπ θαη Δκπνξία Ννζνθνκεηαθώλ Ιαηξηθώλ 

Πξντόλησλ θαη Αλαισζίκσλ http://www.bournas-medicals.gr/ 

8. Elektra Hellas AG,  λνζνθνκεηαθό πιηθό, όπσο κνλάδεο άλσζελ θιίλεο αζζελώλ, θνλζόιεο 

εληαηηθήο ζεξαπείαο , ζηήιεο νξνθήο θαη ιπρλίεο ρεηξνπξγείσλ     http://www.elektrahellas.gr   

9. G.Samaras S.A., Medical Gas Systems, http://www.gsamaras.gr/   

10. Leonidas Psiliakos & Co. Ltd, Hospital Equipment Design and Manufacturing,  ζρεδηαζκόο, 

θαηαζθεπή λνζνθνκεηαθώλ θξεβαηηώλ http://www.psiliakos.gr/  

11. Marinopoulos Bros & Co., Medical Equipment Furniture, http://www.marinopoulos.com.gr   

12. Medical Tachnology S.A. (Wolfmedica Hellas), medical equipment and furniture, 

rehabilitation and medical treadmills http://www.wolfmedica.de/  

13. All Medical Papastamopoulos, παξαγσγή ηαηξηθώλ πξντόλησλ  http://www.papastamopoulos.com   

14. Medicon Hellas S.A., diagnostic reagents, Laboratory Information Software,  
http://www.mediconsa.com  

15. Mediform S.A. Hygienic Disposable Products, Underpads, Incontinence diapers 
http://www.mediform.gr/  

16. Medipac, πξνκήζεηεο ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ www.medipac.gr  

17. Micrel Medical Devices S.A., ambulatory infusion devices, http://www.micrelmed.com/    

18. N.G.MED, θαηλνηόκα ηαηξηθά πξντόληα www.ngmed.com  

19. Sidapharm www.sidapharm.gr , ηαηξηθά αλαιώζηκα 

http://www.abalase.gr/
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Η ειιεληθή ζπκκεηνρή ππήξμε ηδηαίηεξα δπλακηθή, ελώ ε ζηαζεξή παξνπζία πνιιώλ εηαηξεηώλ 

ζηε Medica ηα ηειεπηαία ρξόληα, δείρλεη ηε ζεκαζία ηεο έθζεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξεκαηηθώλ επαθώλ ηνπο.  

Όπσο έρνπκε ππνγξακκίζεη θαη ζην παξειζόλ, είλαη θνηλή ε επηζπκία ησλ ειιεληθώλ 

επηρεηξήζεσλ γηα  νξγαλσκέλε ζπιινγηθή ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηε Medica.  

 

Γ. Δκδηλώζεις και forum  

Παξάιιεια κε ηελ Medica έιαβε ρώξα ην 39
ν
 Σπλέδξην ησλ Γεξκαληθώλ Ννζνθνκείσλ, κε ηίηιν:  

«Φαξάδνληαο ην κέιινλ-Shaping the future», όπνπ ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερόλησλ έθηαζε ηα 

2.000 άηνκα.  Σηα εγθαίληα ηεο Medica θαη ζην ζπλέδξην παξεπξέζε θαη ν Υπνπξγόο Υγείαο ηεο 

Γεξκαλίαο θ. Hermann Gröhe.  

 

Δπίζεο δηνξγαλώζεθαλ ηα ζπλέδξηα: Medica Medicine + Sports Conference, International 

Conference on Disaster and Military Medicine, Medica Education Conference θαη  Medica Physio 

Conference γηα ηε θπζηνζεξαπεία. 

 

Όπσο θαη ηα πξνεγνύκελα έηε έιαβε ρώξα πιεζώξα ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηώλ ζε δηάθνξα 

ζεκαηηθά θόξνπκ, όπσο γηα παξάδεηγκα ην  Medica Tech Forum, ην Medica Health IT ζρεηηθά κε 

ηελ ηειεταηξηθή θαη ηηο εθαξκνγέο ΙΤ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ην Medica Wound Care Forum 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζύγρξνλσλ ζεξαπεηώλ, ην Medica Connected Healthcare Forum, 

ζρεηηθά κε θαηλνηνκίεο ζηνλ ηνκέα πγείαο θαη ηέινο ην Medica Econ Forum.  

Παξάιιεια κε ηε MEDICA  πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε COMPAMED, ε νπνία  πέηπρε λα 

εδξαησζεί σο ε θνξπθαία δηεζλήο εθδήισζε γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ζηνλ ηνκέα ηαηξηθήο 

ηερλνινγίαο , θαηαγξάθνληαο ζπκκεηνρή  ξεθόξ άλσ ησλ 774 εθζεηώλ από 37  ρώξεο.  

Η επόκελε Medica ζα δηνξγαλσζεί ζηηο 13-16 Ννεκβξίνπ 2017  http://www.medica.de και 

http://www.compamed.de    

 
 

http://www.medica.de/
http://www.compamed.de/

