
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VIRTUAL MEDICA (16-19/11/20) 

 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

 

Από 16 έως 19 Νοεμβρίου 2020  διοργανώνεται για πρώτη φορά η 
διεθνής έκθεση ιατρικού εξοπλισμού Medica σε ψηφιακή μορφή. Λόγω 
των νέων συνθηκών που επέβαλλε η εξάπλωση του COVID 19, η 
αυξανόμενη ανάγκη για ιατρικό – παραϊατρικό εξοπλισμό και η ζήτηση 
για αποδοτικότερες υπηρεσίες υγείας, η διοργανώτρια εταιρεία Messe 
Dusseldorf προχώρησε σε μια ψηφιακή διαδραστική μορφή της 
παραδοσιακής έκθεσης Μedica.  

Η virtual Medica προσφέρει στους συμμετέχοντες τη διασύνδεση 
μεταξύ παρόχων ιατρικού εξοπλισμού και επαγγελματιών υγείας όπως 
η παραδοσιακή μορφή της έκθεσης αλλά με την ασφάλεια της 
απόστασης που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.  

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα χωρίζεται σε τρία πεδία: 

• Τhe Conference Area _ στο οποίο θα πραγματοποιούνται 
ομιλίες και διαλέξεις γύρω από την ιατρική τεχνολογία, τις νέες 
τεχνολογίες που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των ανθρώπων και τις νέες τάσεις που επικρατούν στις 
υγειονομικές πολιτικές.  

• The Exhibition Center_στο οποίο θα παρουσιάζονται οι εκθέτες 
και τα προϊόντα τους μέσω παρουσιάσεων και βίντεο και 

• The Networking Plaza_ στο οποίο θα υλοποιούνται οι b2b 
συναντήσεις.  

 

Το κόστος της συμμετοχής με την υποστήριξη του Enterprise 
Greece για κάθε επιχείρηση είναι 1.700 € πλέον ΦΠΑ.  
 
 

ΟΡOΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής 
τους προς το Enterprise Greece και να καταβάλουν το προβλεπόμενο 
ποσό (1.700 € + ΦΠΑ = 2.108 €) μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 
2020.  

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος των εταιρειών θα θεωρούνται έγκυρες, 
μόνο με την έγκαιρη εξόφληση της συμμετοχής τους. 
 
 
 

 

 

Πληροφορίες 

T 210 3355731 

E- mail 
s.giannopoulou@eg.gov.gr 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Μέχρι 30 Οκτωβρίου 2020 

 

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 
 
 
 

https://www.medica-
tradefair.com/ 
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Η καταβολή του  ποσού θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού, μοναδικού κωδικού πληρωμής, ο 
οποίος θα εκδοθεί και θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους μόλις υποβάλλουν την αίτηση τους. 
 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, 
 
 

Αντώνης Γραβάνης, MBA 

Διευθυντής, 

Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
 


