
                                                    ХХІV ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ 

 

2018 

XXIV медична виставка 

«ГалМЕД» 

ЗА ПІДТРИМКИ: 

Міністерства охорони 

здоров’я України 

Департаменту охорони 

здоров’я ЛОДА 

 

Шановне панство! 

Раді повідомити Вам, що наступна медична виставка «ГалМЕД» відбудеться  

17- 19 квітня 2018 року! 
 

  Мета Форуму – представлення нових технологій, матеріалів, обладнання, 

інструментарію та фармацевтичних препаратів в галузі медицини, демонстрація 

сучасних методик лікування, обмін досвідом між спеціалістами різних регіонів України 

та зарубіжжя. 

Під час Форуму буде проведено ряд науково-практичних конференцій, 

лекторіїв, майстер-класів, практичних демонстрацій нових технологій та матеріалів за 

участю провідних спеціалістів та відомих фірм-виробників. 

В рамках Форуму відбудеться XXIV медична виставка «ГалМЕД» 

Тематичні розділи виставки: 

 Лікувальне, діагностичне та реабілітаційне обладнання; 

 Медичні прилади та інструменти; 

 Лабораторна медицина; 

 Засоби реабілітації та товари для людей з обмеженими  можливостями; 

 Засоби надання невідкладної допомоги; 

 Офтальмологічні послуги та обладнання; 

 Оптика та окуляри; 

 Фармацевтичні препарати; 

 Сучасна клініка та послуги; 

 Медичний одяг, засоби санітарії та дезінфекції; 

 Страхова медицина; 

 Біологічно активні добавки, фіто-продукти та лікувальна косметика 

В рамках виставки: 

 ІV спеціалізована експозиція «Медичний туризм»  

 ІV спеціалізована експозиція «Реабілітація» 

Тематичні дні Форуму: 

• 17 квітня 2018 р. – Науково-практична конференція 

                                        «Сучасна онкологія в еру скринінгових програм» 

 18 квітня 2018 р. – Науково-практична конференція  

                                        «Сучасні аспекти в комплексному підході до фізичної реабілітації» 

 19 квітня 2018 р. – Практичний майстер-клас по новітнім технологіям в галузі реабілітації 

*Програма наукових заходів буде доповнюватись 

                                      

Основні ціни участі в заході: 

Вартість одного квадратного метра виставкової площі                                          1450 грн./м2 

 (стінові конструкції, ковролінове покриття, освітлення,  

 напис на фриз, вішак, смітник, охорона, прибирання) 

Обов'язковий організаційний внесок                                                                  1900 грн. 

 (акредитація учасника, реклама компанія по виставці,  

 розміщення інформації про експонента в офіційному каталозі,  

 1 запрошення на офіційний прийом, диплом учасника, бейджі) 

Додаткова акредитація за участь кожного наступного представника фірми   800 грн 

Вартість заочної участі у виставці                                                                                4000 грн 

Ціни подані з урахуванням ПДВ 

Ціни дійсні до 22.12.2017 р. 

Останній термін подачі заявок – 20.03.2018р. 

З нетерпінням чекаємо саме на Вас! 

До зустрічі у Львові! 

Львівський медичний форум та науково-практичні конференції внесені в Реєстр медичних виставок та Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-

практичних конференцій МОЗ України, які проводитимуться у 2018 р. 

 

 

Тел.: (032) 2971369, (067) 6711436 

Факс: (032) 2971756 

e-mail: nml@galexpo.lviv.ua 

Facebook: https://www.facebook.com/Lviv.Medical.Forum/ 

www.galexpo.com.ua/galmed/  
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