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Medya Partnerleri:

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

“3. Uluslararası İlaç Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri
Fuarı” Pharmaist 24 - 26 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul
Fuar Merkezi 10. Salonda sektör profesyonellerini ağırlayacak.
Sektöre ait en son ürün ve teknolojilerin sergileneceği yerli ve
yabancı sektör profesyonellerinin buluşma noktası olan platform;
sektörün kimyasal, hammadde ve teknoloji ile ilgili satın alımlarını
karşılamak için bir eşsiz bir fırsat sunmaktadır.
Kimya sektörünün en önemli alt dallarından biri olan ve dünyada
hızlı bir büyüme ivmesine sahip global ilaç sektörü, Türkiye’de de
üretim kapasitesi ve teknoloji bakımından gelişimini sürdürmektedir.
Yaşam bilimleri kapsamında insan sağlığına doğrudan etki eden ilaç
sektörü, yüksek Ar-Ge temeline dayanmasıyla dünyada stratejik bir
konuma sahiptir.
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Neden Katılmalısınız?
• Potansiyel müşterilerle tanışarak yüz yüze görüşme ve iş bağlantıları sağlama
fırsatı yakalayın.
• Sipariş taleplerine cevap verin.
• Ürün ve çözümlerinizi sergileyerek rakiplerinizin bir adım önüne geçin.
• Yeni satış fırsatları yaratın.
• Firmanızı tanıtmak ve daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmak için fuar 		
öncesinde, süresince ve sonrasında yürütülen pazarlama çalışmalarından 		
yararlanın.
• Ulusal ve uluslararası pazarda marka bilinirliğinizi artırın.

LIFE SCIENCES 2019 ÖNGÖRÜLERİ

Net
Sergileme Alanı
2500 m2

Katılımcı
100+

Ziyaretçi
3000+
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Katılımcı Profili

Ziyaretçi Profili

• Anahtar Teslim Projeler
• Etkin İlaç Hammaddeleri (API)
• Farmasötik Katkı ve Ara Ürünler
• İlaç Laboratuvar, Üretim Ekipmanları, Test-Ölçüm Cihazları
• İlaç Paketleme / Ambalaj Teknolojileri
• Temiz Oda Teknolojileri
• Yarı Mamüller ve Katkı Maddeleri

İlaç Seköründe faaliyet gösteren firmaların karar merciileri:
• Üst Düzey Yöneticiler
• Satın Alma Yöneticileri
• Kalite Kontrol Departmanı Yöneticileri
• Ar-Ge Departman Yöneticileri
• Pazarlama & Satış Yöneticileri
• Üretim Departmanı Yöneticileri

2019

ETKİNLİK PROGRAMI VE ÖZEL ALANLAR
VIP Program
Katılımcılarımızın önemli müşterileri ve potansiyel müşterileri VIP
olarak kabul edilecektir. Bu ücretsiz hizmet, katılımcı firmalarımızın
VIP listesine gönderilecek olan VIP yaka kartı ile fuar alanına sıra
beklemeden girmelerine, fuar alanında kurulacak olan VIP Lounge
hizmetinden yararlanmalarına olanak tanıyacaktır.
Konferans Programı
Pharmaist Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenecek Konferans Programı dahilinde hem yurtiçinden hem yurtdışından gelen uzmanlar
tarafından gerçekleştirilecek sunumlar ile fuar ziyaretçileri en yeni
ürün, formülasyon ve teknolojiler hakkında bilgi sahibi olacaklar.
Alım Heyeti Programı
Alım heyeti programı dahilinde potansiyel alıcılar ve katılımcılar fuar
süresince özel B2B alanında ikili görüşmeler yapma olanağına sahip
olacaklar.
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Matchmaking Program
Program, katılımcıların ve ziyaretçilerin fuar öncesinde oluşturulacak randevu programı ile fuar boyunca alanda ikili görüşmeler gerçekleştirmelerine fırsat sunarken, daha güçlü işbirlikleri kurmalarına
zemin hazırlayacaktır.
PharmaLab
Pharmaist fuarı “PharmaLab“ alanı ile ilaç laboratuvar, üretim,
test-ölçüm cihazları alanlarında hizmet sağlayan firmaları ilaç sektöründen ziyaretçilerle bir araya getirecek.
Pharma Pack & Tech
Pharmaist fuarı “Pharma Pack & Tech“ alanı ile ilaç paketleme ve
paketleme teknolojileri alanlarında hizmet sağlayan firmaları ilaç
sektöründen ziyaretçilerle bir araya getirecek.

Rakamlarla 2017
• 2017 yılında eş zamanlı olarak düzenlenen Pharmaist, Food &
Nutritional Ingredients ve Cosmetics & Home Care Ingredients
Fuarları, 26’sı 10 farklı ülkeden katılan yabancı katılımcı olmak üzere
90 doğrudan katılımcıya ve toplamda 335 firma ve firma
temsilciliğine ev sahipliği yaptı.
• Fuarları 3 gün boyunca 427’si 49 farklı ülkeden gelen yabancı
ziyaretçi olmak üzere toplam 3,221 sektör profesyoneli ziyaret etti.
• Konferans Programı dahilinde ise sektör profesyonelleri 3
gün boyunca ticari ve bilimsel olmak üzere toplamda 25 sunum
gerçekleştirdiler.

Katılımcı Görüşleri
ATS Advanced Technology
Emel Babacan - Genel Müdür
Fuar şu ana kadar, beklentilerimizi karşıladı diyebilirim. Hem mevcut müşterilerimizle burada buluştuk hem de yeni, özellikle
şehir dışından gelen müşterilerimizle güzel toplantılar yapma şansı elde ettik. Fuar bizim için son derece faydalı oldu.

Veser
Özlem Kırca Düzgünses - Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
Fuar beklediğimiz gibi geçiyor. Bu kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar çok müşteri ve tedarikçiyle karşılaşmak, onlarla
görüşme olanağı bulmak çok güzel. Ayrıca potansiyel müşterilerimizle de tanışma ve görüşme imkânı da buluyoruz.
Şubelerimizdeki ve İstanbul’daki takım arkadaşlarımızla beraber fuarda durum değerlendirmesi yapıyoruz ve hoşça vakit
geçiriyoruz.

Özel Alanlar

Fiyat Listesi

Fiyat Listesi

12m paket stand

2.750 € + %18 KDV

12m2 paket stand

2.750 € + %18 KDV

15m paket stand

3.400 € + %18 KDV

15m paket stand

3.400 € + %18 KDV

2
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Life Sciences
Katılımcı İstatistikleri
• 2019 yılında fuara tekrar katılmayı düşünüyor musunuz?
%87 Evet

• Fuar boyunca kurduğunuz bağlantıların ne derece etkili
olduğunu düşünüyorsunuz?
%42 Oldukça Etkili
%30 Etkili
%27 Orta Düzeyde Etkili
%1 Etkisiz
%42

%1

%1 Hayır

%27

%12 Henüz karar vermedim
%30

• Fuara katılım amacınız neydi?
% 50 Var olan müşterilerimizle ve yeni müşterilerle bir araya gelmek
% 19 Potansiyel yeni müşterilere ürün ve servislerimizi tanıtmak
% 15 Marka bilinirliğimizi güçlendirmek
% 10 Potansiyel müşterilerimize ürün ve servislerimizin fiyatları hakkında bilgi vermek
% 4 Acenta / Distribütor bulmak
% 2 Diğer
• Fuara katılan ziyaretçi profilini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ziyaretçi İstatistikleri

% 3 Zayıf

Toplam Ziyaretçi

% 26 Orta

% 31 Çok iyi

3,221

En Çok Yabancı Ziyaretçi Gelen 10 Ülke

• İRAN
• SUUDİ ARABİSTAN
• CEZAYİR
• IRAK
• RUSYA

• FRANSA
• İTALYA
• TUNUS
• UKRAYNA
• AZERBAYCAN

% 40 İyi

• Fuara katılan ziyaretçi sayısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
% 5 Orta

% 1 Zayıf

Bölgelerine
göre yabancı
ziyaretçi
dağılımı

%67
%13
%10

% 36 İyi
% 58 Çok iyi

%6
%4
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ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA

AVRUPA

RUSYA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU

BALKANLAR

DİĞER

FİYAT LİSTESİ (Standsız Alan)
Stand (m2 )

Fiyatlar

Kayıt Ücreti		

100€ + %18 KDV

12 - 50m² arası

176 € / m² + %18 KDV

Elektrik Bağlantı Ücreti

20€ /1kW + %18 KDV

51 - 90m² arası

166 € / m² + %18 KDV

Basınçlı Hava Bağlantı Ücreti 100€ + %18 KDV

91m² ve üzeri

150 € / m² + %18 KDV

Su Bağlantı Ücreti		

100€ + %18 KDV

PAKET STAND SEÇENEKLERİ
1. Ekonomik Paket 35€ / m2

2. Komfort Paket 55€ / m2

2. Premium Paket 65€ / m2

Alınlık Paneli Renk Opsiyonları

Alınlık Paneli Dikey Kenarlar için Renk
Opsiyonları *

Alınlık Paneli Dikey Kenarlar için Renk
Opsiyonları *

• Mavi

• Mavi

• Mavi

• Yeşil

• Gri

• Yeşil

• Gri

• Yeşil

• Gri

*: Tek renk seçilebilir.

*: İki renk seçilebilir. (Bir renk yatay kenar, bir

Paket Standa Dahil Malzemeler

Paket Standa Dahil Malzemeler

Paket Standa Dahil Malzemeler

• 1m2 Kapalı oda (kitlenebilir kapı dahil)
• 1 Masa (103)
• 3 Sandalye (309)
• 1 Çöp kutusu (318)
• Her 4m2 için aydınlatma spotu (150w)
• 1 Askılık (kapalı oda içinde)
• 1 Adet üçlü priz

• 1m2 Kapalı oda (kitlenebilir kapı dahil)
• 1 Masa (103)
• 3 Sandalye (309)
• 1 Karşılama bankosu (209)
• 1 Çöp kutusu (318)
• Her 4m2 için aydınlatma spotu (150w)
• 1 Askılık (kapalı oda içinde)
• 1 Adet üçlü priz

• 1m2 Kapalı oda (kitlenebilir kapı dahil)
• 1 Masa (103)
• 3 Sandalye (309)
• 1 Karşılama bankosu (209)
• 1 Çöp kutusu (318)
• Her 4m2 için aydınlatma spotu (150w)
• 1 Askılık (kapalı oda içinde)
• 1 Adet üçlü priz

renk dikey kenar için seçilebilir)

**Paket Standlarda standart gri halı bulunmaktadır.

Stand m²'sine göre değişen ekstra malzemeler

Fuar Kataloğu Reklam Seçenekleri

12 - 20 m²

21 - 40 m²

41 m² ve üzeri

1 Tam Sayfa

1.250 € + %18 KDV

1 Masa (103)

2 Masa (103)

3 Masa (103)

Arka Kapak

2.500 € + %18 KDV

Arka Kapak İçi

1.500 € + %18 KDV

3 Sandalye (309)

6 Sandalye (309) 9 Sandalye (309)

Detaylı bilgi için

sales@artkim.com.tr
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chcistanbul.com

lifesciencesing.com

pharmaist.net

fningredients.com

