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Загальна виставкова площа – 440 кв.м.

Кількість експонентів – 72

Кількість відвідувачів - 986

Кількість наукових програм – 7

Кількість слухачів наукових програм – 356

Паралельно з Медичним спеціалізованим форумом 
проходив Конгрес індустрії краси Estet Beauty Expo.

Додаткова аудиторія Конгресу:

Кількість відвідувачів – 33 364

В т.ч.:

Лікарі, косметологи, дерматологи – 4966

Керівники приватних клінік – 737

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ ФОРУМУ

6689 чол.

Цифри і факти
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Наукова програма

Конференція EXPERT GYNECOLOGY MEETING Anti-age стратегії у попередженні передчасного
старіння. DETOX

Організатори:

За підтримки:

Модератор: Примак Андрій Володимирович, лікар терапевт
вищої категорії, спеціаліст функціональної медицини, член
Інституту Функціональної медицини (США), засновник і
керівник Клініки превентивної медицини, активного
довголіття та якості життя Святого Даміна Целебника.

Аудиторія: гінекологи, дерматовенерологи, спеціалісти
лазерної медицини

Кількість слухачів: 42

Організатори:

Офіційний партнер:

Інформаційний партнер:

Доповідачі: Є.Колодченко, Т.Попова, Н.Лелюх,
Д.Михайлов, В.Баєтул, П.Боцюн, В.Веренинова,
М.Соколова, Д.Ніколаєв, Г.Петренко, Є.Єрошкін

Аудиторія: гінекологи, дерматовенерологи, спеціалісти
лазерної медицини

Кількість слухачів: 48
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Наукова програма

Науково-практичний симпозіум «Інновації в 
реабілітації. Міжнародний досвід. Впровадження

інноваційних технологій як інструмент збільшення
прибутковості центрів реабілітації»

Організатори:

Доповідачі: В.Янишевська, А.Анучин, А.Вуд, І.Торський, 
С.Кабиш, П.Запорожченко, Р.Гревцова, А.Кульчинський,
О.Масний, О.Гараєва, С.Граненко, В.Федорчук

Аудиторія: реабілітологи, фізичні терапевти, неврологи, 
сімейні лікарі, керівники санаторно-курортних установ і
баз відпочинку, реабілітаційних центрів, власники SPA-
центрів

Кількість слухачів: 34

Семінар «Мультидисциплінарний протокол з
медикаментозної алергії. Особливості

імплементації в практику лікаря»

Організатори:

За підтримки: 

Медіапартнер: 

Доповідачі: І. Кайдашев, Т.Уманець, О. Назаренко

Аудиторія: алергологи, дерматовенерологи, терапевти, 
сімейні лікарі, лікарі інших спеціальностей

Кількість слухачів: 158
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Наукова програма

Конференція «Сервіс в медичному закладі-точки
контакту»

Організатори:

Доповідачі: І.Шимків, М.Ходак, Н.Харик, О.Шкіль, 
О. Коцюрубська, Ю.Демцова

Аудиторія: керівники, управляючі, головні лікарі медичних 
закладів

Кількість слухачів: 42

Семінар «Сучасні методи вирішення проблеми
безпліддя. ЕКЗ: що повинен знати лікар-

гінеколог»

Організатори:

Доповідачі: Р.Соболєв, Т. Переїденко, Д. Ніколаєв, О. Попков, 
І.Маньковська

Аудиторія: гінекологи, репродуктологи

Кількість слухачів: 32
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Наукова програма

Науково-практична сесія «Доброякісні та злоякісні
новоутворення шікри у дітей та дорослих»

Організатори:

Доповідачі: О.Богомолець, О.Магоня, С.Дячук, М.Кукушкіна, О.Кошик, 
К.Кравець, В.Савоськіна, Ж.Драник, І.Сай, С.Галич

Аудиторія: дерматовенерологи, онкологи, дерматологи

Кількість слухачів: 151

Згідно опитування

86% слухачів

на відмінно оцінили
наукову

програму Форуму
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Профіль експонентів 
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Експоненти. Статистика

Цілі експонентів перед участю у Форумі Результати участі у Форумі

58% експонентів задоволені кількістю відвідувачів
виставки

55% експонентів задоволені якістю відвідувачів виставки
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Експоненти. Статистика

Посадовий склад співробітників на стенді Кількість бізнес-контактів на стенді
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Відвідувачі. Статистика

Посада/спеціальність відвідувачів * Тип компаній-відвідувачів *

*згідно даних аналізу 986 анкет



www.medforum.kiev.ua

Відвідувачі. Статистика

Цілі, які ставили перед собою відвідувачі * Розділи виставки, цікаві відвідувачам *

*згідно даних аналізу 986 анкет

62,2 % відвідувачів ознайомились з новою продукцією/
технологіями на виставці

12,2%  відвідувачів здійснили закупівлі на виставці

24,4%  відвідувачів знайшли нових постачальників/
уклали угоди
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Відгуки учасників

ЦЕПТЕР ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ УКРАЇНА, Козлова Н.А.,
провідний менеджер з продажу:

«Дуже добре все було організовано. Багато компаній,
які презентують свою продукцію, це дає змогу
побачити її застосування та відчути ефективність.
Усього Вам найкращого!»

Адоніс, медична група компаній, Курегія А.В.,
маркетолог:

«Від лиця компанії хочемо подякувати Вам за
можливість взяти участь у Форумі. Це унікальний
майданчик для знайомства з широкою аудиторією
спеціалістів медичної сфери, представити свій бренд
та ознайомитись з новинками.»

Біо-технології, Шрашко Л.М., лікар:

«В медичному спеціалізованому форумі брали участь
перший раз. Ми залишилися задоволенні рівнем
організації, кількістю та якістю відвідувачів. Попит на
нашу продукцію значно виріс.»

Екофарм, Ковтун В.Д., заступник директора:

«Ми дуже задоволені. Було багато спеціалістів, які
приймають рішення і знають, що їм треба. Виставка
була насичена цікавими заходами, ми отримали
багато корисної інформації. Також задоволенні
кількістю відвідувачів, які проявили великий інтерес
до нашої продукції.»

Аква БРК, Ганна Науменко, директор:

«Підводячи підсумки, хочемо подякувати всім учасникам
та відвідувачам заходу. За ці дні ми спілкувалися з
великою кількістю людей, які піклуються про своє
здоров'я, цікавляться інноваціями в сфері
альтернативної медицини і бажають розвивати бізнес
разом з нами. Хочемо висловити подяку організаторам
заходу за високий рівень проведення такого
спеціалізованого заходу.»



Партнери. Контакти

Організатор:

ДП «Премєр Експо»
Тел.: (044) 496-86-45
Факс: (044) 496-86-46

E-mail: medforum@pe.com.ua
www.medforum.kiev.ua

До зустрічі 14-16 березня 2017!

Офіційний партнер: Стратегічний партнер: Підтримка Форуму:

Інформаційні партнери:

mailto:medforum@pe.com.ua
http://www.medforum.kiev.ua/

