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DLACZEGO WARTO?
� bogata ekspozycja specjalistycznego sprzętu

� prezentacja najnowszych technologii branży medycznej

� stoiska czołowych firm

� spotkania biznesowe 

� obecność najważniejszych organizacji, stowarzyszeń i instytucji medycznych

� spotkania z ekspertami

� specjalistyczne wydarzenia towarzyszące 

KTO ODWIEDZA SALMED?
� kadra zarządzająca placówkami medycznymi

� lekarze prywatnej i publicznej ochrony zdrowia

� przedstawiciele władz państwowych i samorządowych

� diagności laboratoryjni

� rehabilitanci i fizjoterapeuci

� ratownicy medyczni

� pielęgniarki i położne

� przedstawiciele hurtowni i sklepów medycznych

� studenci medycyny

TARGI SALMED W LICZBACH* EKSPOZYCJA SALMED
� aparatura i instrumenty medyczne

� wyposażenie szpitali, klinik i gabinetów medycznych 

� sprzęt laboratoryjny, rehabilitacyjny, fizjoterapeutyczny

� sprzęt wykorzystywany w medycynie ratunkowej 
   i ratownictwie medycznym

� techniki komunikacji oraz informacji

� outsourcing

� zagospodarowanie odpadów medycznych

SALMED TO ŹRÓDŁO WIEDZY
� specjalistyczne konferencje organizowane 
   przez najważniejsze instytucje i organizacje 
   ochrony zdrowia

� wykłady liderów opinii i czołowych ekspertów

� praktyczne warsztaty

TEMATYKA WYDARZEŃ
� zarządzanie placówkami medycznymi

� architektura przestrzeni szpitalnych

� IT i telemedycyna

� medycyna ratunkowa

� rehabilitacja i laboratorium

� pielęgniarstwo

� aktualności prawa medycznego

� prezentacje sprzętu i aparatury medycznej

10 000 m2 
powierzchni 
wystawienniczej brutto 

ponad 200 
wystawców z 9 państw 

ponad 4 000
uczestników

ponad 100 
nowości rynkowych 

15 wydarzeń
medycznych 
towarzyszących targom

8 Złotych Medali 
dla najlepszych produktów

zwiedzający 
z 15 państw: 
Austria, Belgia, Chiny, Czechy, 
Francja, Hiszpania, Libia, Litwa, 
Malta, Niemcy, Słowacja, 
Szwajcaria, Wielka Brytania, 
Włochy, Polska

*Dane dla Salmed 2018



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Karolina Fabiś-Szulc
Manager ds. kluczowych klientów
tel. kom. +48 691 022 101
karolina.fabis-szulc@grupamtp.pl

Hanna Pieczyńska
Manager ds. kluczowych klientów
tel. kom. +48 539 190 077
e-mail: hanna.pieczynska@grupamtp.pl 

CENNIK

Należymy do:

Powierzchnia wystawiennicza bez zabudowy

Zaprezentuj swoją ofertę na SALMED 2021! 
www.salmed.pl

Rodzaj powierzchni

położenie szeregowe 

położenie narożne (Minimalna powierzchnia 12 m2)

położenie półwyspowe (Minimalna powierzchnia 30 m2)

położenie wyspowe (Minimalna powierzchnia 50 m2)

teren otwarty (poza pawilonem) 

Cena 

375 PLN/ m2

395 PLN/ m2

430 PLN/ m2

450 PLN/ m2

230 PLN/ m2

Powierzchnia wystawiennicza z zabudową  

Rodzaj powierzchni

Stoisko 6 m2 

Stoisko 9 m2 

Stoisko 12 m2  

Stoisko 15 m2 

Stoisko 20 m2 

szeregowe

3 200 PLN

4 500 PLN

5 950 PLN

7 250 PLN

9 250 PLN

narożne

-

-

6 250 PLN

7 600 PLN

9 800 PLN

Cena 

Opłata STANDARD za zgłoszenie wystawcy - 1 435 PLN netto
Opłata PREMIUM za zgłoszenie wystawcy - 2 165 PLN netto 


