EHPPA Days 2017
EUROPEJSKIE SPOTKANIA Z
KUPCAMI INNOWACYJNYCH
ROZWIĄZAŃ DLA SEKTORA
OCHRONY ZDROWIA
28-29 września 2017, Paryż, Francja
www.rencontres-sante.com

SPOTKANIA B2B

konferencje i warsztaty
dedykowane innowacyjnym,
europejskim firmom
działającym w sektorze zdrowia

20 reprezentowanych krajów
60 kupców z całej Europy
Organizatorzy

PROGRAM
Czwartek, 28 września 2017
8:30-12:00

Konferencja :
Zamówienia publiczne w zakresie innowacyjnych rozwiązań w Europie.
Prezentacja stowarzyszenia EHPPA i jego firm członkowskich dokonujących
zakupów, wprowadzających innowacje i pracujących nad badaniami i
rozwojem.

Wydarzenie zorganizowane przez EHPPA
(Europejskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych w dziedzinie Zdrowia)

12:00-14:00

Lunch i networking

14:00-18:30

Spotkania B2B z kupcami (czas trwania spotkania - 30 minut)
Warsztaty – Prezentacja innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zdrowia
(doświadczenia firm)
Warsztaty prezentujące dokonania w poszczególnych krajach

18:30

Koktajl z networkingiem

Piątek, 29 września 2017
8:30-12:00

Spotkania B2B z kupcami (czas trwania spotkania - 30 minut)

12:00-14:00

Lunch i networking

14:00-16:30

Spotkania B2B z kupcami (czas trwania spotkania - 30 minut)

WYDARZENIE DEDYKOWANE PONIŻSZYM BRANŻOM*
przykładowa lista

*

 Farmacja

 E-zdrowie i telemedycyna

 Biologia

 Hotelarstwo

 Inżynieria biomedyczna

 Inżynieria budowlana i wsparcie techniczne

 Opieka nad pacjentem

 Energia i zrównoważony rozwój

 Wyposażenie

 Telekomunikacja i systemy wymiany
informacji

 Doradztwo

 Inne...

 Biotechnologia

Podkreślamy, że pierwszeństwo w umawianiu
spotkań z nabywcami przyznane będzie firmom
proponującym innowacyjne rozwiązania w zakresie
wymienionych branż.

KUPCY SEKTORA PUBLICZNEGO,
KTÓRZY WEZMĄ UDZIAŁ W WYDARZENIU*
wybrane podmioty

*



Niemcy - EK-UNICO



www.ek-unico.de



Belgia - MERCURHOSP



http://mercurhosp.be



Francja - GIP Resah
Włochy - SCR Piemonte
www.scr.piemonte.it/cms



Luksemburg - FHL
www.fhlux.lu/web

Portugalia - SPMS
http://spms.min-saude.pt



www.resah.fr



Norwegia - SYKEHUSINNKJØP HF
www.hinas.no

Szwajcaria - HUG-CAIB
www.hug-ge.ch



UK - NHS-CS
www.commercialsolutions-sec.nhs.uk

Nabywcy i dostawcy
uczestniczący w wydarzeniu
pochodzą z :
Niemiec
Belgii
Danii
Hiszpanii
Francji
Wielkiej Brytanii
Grecji
Węgier
Irlandii
Włoch

Luksemburga
Norwegii
Holandii
Polski
Portugalii
Czech
Rumunii
Szwajcarii
Turcji

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Koszt uczestnictwa w dwudniowym wydarzeniu
 1.500€ netto przy zgłoszeniu przed 30 czerwca 2017
1.750€ netto  przy zgłoszeniu po 30 czerwca 2017
W skład pakietu wchodzą: co najmniej 4 spotkania B2B,
wstęp na konferencje i warsztaty, przerwy kawowe i obiadowe.
 750€ netto
koszt uczestnictwa drugiej osoby, bez dodatkowej agendy spotkań
 950€ netto
koszt dodatkowej agendy spotkań

Miejsce
Centre Etoile Saint Honoré

21-25 rue Balzac - 75008 Paryż, Francja
www.etoile-prestige.fr

Dojazd
Metro : 1 - 2 - 6
Stacje : Charles de Gaulle - Étoile, George V, Ternes
Szybka sieć kolejki RER A - stacja Charles de Gaulle - Étoile
Autobus : n°22, 31, 43, 52, 93
Dostępny jest również płatny parking na miejscu wydarzenia.

Związek
Francuskich
Izb
Przemysłowo-Handlowych za Granicą zrzesza i koordynuje działania 115 izb przemysłowo-handlowych zlokalizowanych w
85 krajach. Zrzeszenie ma na celu stymulowanie zagranicznych aktywności biznesowych oraz doradztwo w zakresie międzynarodowego rozwoju przedsiębiorstw.

Zrzeszenie, którego celem jest wspieranie badań nad efektywnością w sektorze
lekarskim, socjalnym oraz zdrowia, poprzez profesjonalizację wzajemnych relacji
zakupowych i związanych z nimi procesów
logistycznych. Jej aktywność skupia się
na rozwoju centrali zakupowej, a także
centrum zasobów i wiedzy.

www.ccifrance-international.org

www.resah.fr

Stowarzyszenie powstałe w 2013 roku,
skupiające 9 centrali zakupowych : publicznych i non-profit. Działa na rzecz wspólnego podnoszenia kompetencji rynkowych poprzez poprawę możliwości zakupowych i wzmocnienie pozycji na europejskim rynku.
www.ehppa.com

Kontakt i zapisy

Związek
Francuskich
Izb
Przemysłowo-Handlowych dysponujący ekipą
400 doradców zlokalizowanych we Francji.
Ich rolą jest między innymi wspieranie firm
w realizacji ich projektów w skali globalnej.

Nadia Bouacid
Centrum Rozwoju Biznesu CCIFP
nadia.bouacid@ccifp.pl
tel. 22 690 68 89
www.ccifp.pl

Jeśli chcesz uczestniczyć
w tym wydarzeniu
skontaktuj się z nami!

www.rencontres-sante.com
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