V Міжнародна виставка та конференція

МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ

3-5 жовтня 2017
МВЦ, Kиїв, Україна

MTEC 2016 відеозвіт

Організатори: ITE-Group (Premier Expo), Українська Асоціація Медичного Туризму (УАМТ)

ПРОГРАМА
03 жовтня 2017
V МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ
Місце проведення: Міжнародний виставковий центр, м. Київ.
В програмі:
• Презентації країн і медичних центрів, як напрямків медичного туризму;
• Інновації в області медицини на реальних прикладах;
• Обмін міжнародним досвідом;
• Пленарне обговорення;
Відомі доповідачі з таких країн: Угорщина, Латвія, Ізраїль, Німеччина, Польща,
Фінляндія, Чехія, ОАЕ, Україна та ін.
Цільова аудиторія: медичні туроператори; турагенти і компанії, що працюють в
напрямку медичного і оздоровчого туризму; лікарі з усіх областей медицини; керівники
лікарень та реабілітаційних центрів.

Зареєструватися

04 жовтня 2017

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ РИНКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ
Місце проведення: Міжнародний виставковий центр, Київ.
Блок I - "Який він – пацієнт з України? Який він – іноземний пацієнт?"
 Характеристика в’їзних та виїзних медичних туристів
 Особливості поведінки клієнта/пацієнта
 Етапи процесу прийняття рішення клієнтом/пацієнтом
Доповідачі: лідери сфери медичного туризму з України та інших країн.
Блок II -" Чи готові ви до конкуренції на глобальному ринку медичного туризму?"
 Успішні стратегії медичного туризму різних країн
 Пленарна дискусія
Доповідачі: представники країн-лідерів у медичному туризмі.
Блок III - “Як отримати фінансування на розвиток свого бізнесу?»
 Успішний досвід залучення додаткових фінансів та інвестицій від Європейських
фондів, Українських та іноземних інвесторів
 Пленарна дискусія
Доповідачі: профільні представники різних країн.
Цільова аудиторія: оператори медичного туризму, туристичні агенти і компанії, які
працюють в напрямку медичного і оздоровчого туризму; страхові компанії, медичні
центри і клініки, лікарні та реабілітаційні центри, асоціації та кластери медичного
туризму, лікарі всіх спеціальностей.

MTEC 2016

Зареєструватися

04 жовтня 2017
B2B HOSTED BUYERS ПРОГРАМА
ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАКОРДОННИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РИНКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ

Початок програми: 18:00
Організатор: Українська Асоціація Медичного Туризму (УАМТ)
В В2В програмі: презентація медичними центрами з різних країн своїх переваг, а
також ефективний розклад ділових зустрічей між:
• Постачальниками - більше 15 кращих українських і закордонних
постачальників послуг охорони здоров'я (медичні центри, клініки, лікарні,
реабілітаційні та діагностичні центри) і
• Баєрами - понад 50 провайдерів медичного туризму (агенти; лікарі;
туристичні агентства, що асистують і страхові організації, благодійні фонди, інтернетпровайдери) з України та інших країн;
Баєри з: України, Білорусії, країн Європи, Близького Сходу, Африки.
Постачальники медичних послуг: компанії з Туреччини, Іспанії, Латвії, Угорщини,
Латвії, Литви, Ізраїлю та ін.

MTEC 2015 відеозвіт

Зареєструватися

05 жовтня 2017
ТУР ПО ПРОВІДНИМ МЕДИЧНИМ ЦЕНТРАМ УКРАЇНИ
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РИНКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ

Місце проведення: Українські медичні центри
Організатор: Українська Асоціація Медичного Туризму (УАМТ)
Відвідування провідних українських медичних центрів і лікарень, які мають всі умови
для лікування пацієнтів з різних країн.
Тур спрямований на лікарів, посередників і компанії, які розвивають в'їзний медичний
туризм в Україну, або внутрішній туризм до великих міст України.
Сильні українські напрямки в’їзного медичного туризму:
-

репродуктивна медицина, IVF
стоматологія
пластична хірургія
лікування стовбуровими клітинами
кардіохірургія
реабілітація

Цільова аудиторія: медичні туристичні оператори, асистуючі компанії в медичному
туризмі, турагенти, страхові компанії, неукраїнські лікарі всіх спеціальностей.
* Кількість місць обмежена

Зареєструватися
Маєте запитання? Будь ласка, зв’яжіться з нами!
тел./fax +38 044 541 09 79
моб.
+38 050 330 10 08
е-mail: uamtoffice@gmail.com

