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HAKKINDA

Yeniden yapılanma aşamasındaki Libya'daki sağlık çalışmalarının
sürdürülebilir bir kalkınma ve gelişim mekanizmalarının
planlanması ve uygulanması amacı ile pratik programların ve saha
çözümlerinin hayata geçirilmesi için ilaç endüstrisi, tıbbi malzeme
ve sağlık hizmetleri alanlarında ortak akıl oluşturmak, bilgi
paylaşımında bulunmak ve tedarikçilerle işbirliği imkanı sağlamak
amacı ile Libya Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilmiş
ekonomik ve profesyonel bir programdır.

Program, tüm idari, finansal ve teknik konular için gerekli olan
esasların tanımlanması yoluyla ilaç endüstrisi, tıbbi malzeme ve
sağlık hizmetleri alanında çalışan ulusal ve özel kurumları
iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Ülkeler: Türkiye, Tunus, Ürdün, Cezayir ve Libya’dır.

ÇALIŞTAY PROGRAMI
Onaylanmış Çalıştay Konuları

• 30.06.2018 Libya'da ilaç üretiminin lokalizasyon mekanizmaları

• 01.07.2018 İlacın hareketinin izlenmesi ve insan sağlığı 
üzerindeki etkisi

• 02.07.2018 Özel sektörün sağlık sektörüne yatırımdaki rolü 

• 03.07.2018 Sağlık sigortası ve vatandaşın sağlık güvenliğindeki 
rolü

• 04.07.2018 Eğitim sistemindeki eksikliklerin hizmet alımı ile 
kapatılması

• 05.07.2018 Önleyici ve yönlendirici sağlık hizmetlerini 
desteklemede belediyelerin ve STK’ların rolü

DESTEKLEYEN KURUMLAR

• Bakanlar Kurulu

• Sağlık Bakanlığı

• Ekonomi Bakanlığı

• Trablus Üniversitesi

• Genel Fuarlar Kurumu

• Yatırım Teşvik ve Özelleştirme 
İdaresi

• Gümrük Hizmetleri Kurumu

• Tıbbi Tedarik Kurumu

• Ticaret, Sanayi ve Tarım 
Odaları Federasyonu

• İlaç Kontrol Kurumu

• Tıbbi Tedarik Kurumu

• Tıp Derneği / Diş Hekimleri 
Sendikası / Müttefik Tıp 
Meslekleri Sendikası

KATILIM PROFİLİ

• İlaç Firmaları

• Medikal Malzeme Tedarikçileri

• Sağlık Hizmetleri Sağlayıcıları

• Hastaneler ve sanatoryumlar

• Sigorta Şirketleri (Sağlık Sigortası)

• Tıbbi eğitim kurumları

Birim Maliyet Açıklama

Stand (m2) 469 USD Min. 9 m2

Resmi Sponsorluk info@aswagroup.com ile iletişime geçiniz

Dış Mekan 9m2 Billboard 
Reklamı

1.000 USD Tüm etkinlik boyunca

Seyahat (gidiş-dönüş/kişi) info@aswagroup.com ile iletişime geçiniz

Konaklama (6 gece -7gün 
/kişi)

info@aswagroup.com ile iletişime geçiniz

• Fuar alanı yerleşim planı

FUAR MERKEZİ ÖZELLİKLERİ

• Video konferans ile canlı yayın imkanı olan 4 salon

• Stüdyo aracılığı ile internet üzerinden yayın yapılabilen sergi 
alanları

• Kamu teşvik yatırımı ile özelleştirme

• 1 masa, 2 sandalye, iki projeksiyon, elektrik kaynağı, çöp kutusu

SPONSOR İMKANLARI

ORGANİZASYON

• New Vision Libya şirketi bu etkinliğin organizasyonu için Libya 
hükümeti tarafından tam yetki ile atanmıştır

• ASWA Group TR, New Vision  Libya’nın Türkiye’deki partneri ve 
iş ortağıdır.

• Fuara katılım ve daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz;

• info@aswagroup.com

• www.aswagroup.com

• www.hph.ly

• Tüm ilanlar ve baskılar Logoyu taşıyacaktır.

• Açılış konuşması

• 16m / normal bir alan ayarı

• Atölye çalışmalarına katılım veri tabanının bir kopyası

• Tüm uluslararası ve yerel kuruluşlara dağıtılan sözleşmenin 
belgelerinin özel bir kopyası (Sözleşme Rehberi)

• İç ekranlarda üç video reklamı, her birinin süresi 30 saniyedir

• Mevzuat gereği sergi boyunca dağıtılan üç ilan

• İrtibat bilgilerinin gösterimine ek olarak on aylık bir süre için 
web sitesinde er alan logo

DİĞER KONULAR
• Tüm lojistik hizmetleri kapıdan kapıya sağlanacaktır

• Tüm biletleme, konaklama ve ulaşım hizmetleri fuar 
organizasyon firması tarafından atanan New Vision şirketi 
aracılığıyla yapılacaktır. Fuar katılımcılarına özel uçak organize 
edilecektir

• Katılımcı rezervasyonu için son tarih 10 Mayıs’tır

• Stüdyo aracılığıyla internet üzerinden canlı yayın yapan 4 adet 
sergi salonu bulunmaktadır

• Fuara bizzat katılamayan konuşmacılar için uzaktan video 
konferans yönetimi hizmetlerinin sağlanması

• Sağlık sektörüne yatırımları desteklemek için Kamu Teşviki 
Yatırım Teşvik ve Özelleştirme kurumlarının katılımı

mailto:info@aswagroup.com
http://www.aswagroup.com/
http://www.hph.ly/
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