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YAŞAM
BILIMLERI VE
BIYOTEKNOLOJISINDE
INOVASYON, KNOW-HOW,
ETKIN TICARET
IÇIN...

İleri teknolojiler,
gelişmeler, uygulamalar ve
know-how...

İlaç ve sağlık endüstrisinden kimya ve üretim endüstrilerine... Yaşam Bilimleri teknolojileri kapsamındaki uygulamalara donanım ve hizmet üreten bütün uzmanlar, konunun Türkiye’deki "teknoloji
ve ihtisas fuarları grubunda" 2018 Nisan'ında biraraya geliyorlar. Son derece geniş bir sektörel alana
yayılan ilaç, OTC, laboratuvar ve biyoteknoloji endüstrileri; temel araştırma-geliştirme faaliyetlerinden, ileri teknolojiyle üretilmiş son ürünlere kadar, en gelişmiş know-how ve uygulamaları ile sektör
uzmanlarının karşısında olacaklar. Uzmanlar, analitik, laboratuvar, ilaç ve biyoteknoloji alanlarında
eğitimden endüstriye, sağlıktan enerjiye, ürün geliştirmeden üretim proseslerine, Ar-Ge'den kalite
kontrole, birbirinden farklı sektörel alanlar için geliştirdiği teknoloji ve bilgi birikimini fuarda çeşitli
sergileme, etkinlik ve sunumlar ile aktaracaklar. 'Yaşam Bilimleri Fuarları' konsepti ile Analytech
2018, Biotecnica 2018, PharmaNEXT 2018 ve OTCWorld 2018 Fuarları eşzamanlı düzenlenerek büyük bir sinerji oluşturacaklar: Yaşam Bilimlerinin, ilaç teknolojisinin, biyoteknolojik uygulamaların
ve analiz/LAB sistemlerinin gelişmiş ürünlerini buluşturacak; bu alanda önemli bir 'network' işlevi
görecek sektör etkinliğinde yerinizi almaya davet ediyoruz...
Yaşam Bilimleri Fuarları 2018
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"LAB & ANALITIK"

Analytech 2018 sunumları ve sergilemeleri; laboratuvar ortamlarında
araştırma, inceleme, proses ve kalite kontrol safhalarının tümü için ileri
teknolojileri ve uzmanlık konularını kapsamakta. Endüstrinin birçok dalında
analiz sistemleri, laboratuvar ortamlarının, üretim ve kontrol proseslerinin
temel uygulamalarını oluşturuyor:
Sağlık, İlaç, Kimya, Petrokimya, Gıda, Tarım, Veterinerlik, Tekstil, Kozmetik, Enerji, Çevre, Madencilik, Otomotiv, Elektrik/Elektronik, Havacılık, Yapı ve üretim endüstrileri...
Endüstrilerin araştırma-geliştirme süreçlerinde ve ürün proseslerinde ileri analiz teknolojileri
kullanılıyor. Bu teknolojiler, laboratuvar cihazları ve malzemeleri ile birlikte Analytech 2018 sunumlarında ilgili ihtisas grupları ile buluşacaklar.
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"BIYOTEKNOLOJI"

Tıbbi ilaçlar üretimi ve Ar-Ge faaliyetlerinden sağlık hizmetleri sektörünün birçok ünitesine kadar
son derece önemli ve geniş bir alanda biyoteknoloji, temel uygulamaları oluşturuyor. Modern
ziraat ve tarımcılıkta uygulanan gelişmiş ürünler, verimliliği geliştirilmiş tohumlar, zirai kimyasallar, tarım ürünlerinde gen teknolojileri gibi birçok uygulama da biyoteknolojinin yoğun olarak
kullanıldığı bir sektörü işaret ediyor. Üretim endüstrinin birçok dalındaki farklı sektörlerde de
biyoteknoloji, laboratuvar ortamlarının ve üretim proseslerinin temel uygulamalarında kullanılıyor.
Biotecnica 2018 sergilemeleri ve sunumları fuarda, tüm sektörlerin araştırma-geliştirme ve üretim proses faaliyetlerinde bulunan uzmanlarını biraraya getirecek.
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"FARMASÖTIK" & "NUTRASÖTIK"

İlaç ve besin-destek endüstrisinde etken madde ve bileşenlerden bitmiş ürün
ve formülasyonlarına, endüstriyel ekipman ve teknolojiden üretim prosesleri
ve hizmetlerine...
PharmaNEXT 2018 ve OTCWorld 2018, ilaç endüstrisinde faaliyet sürecinin üç
temel ayağına yöneliyor:

Klinik araştırma;

Üretim ve teknoloji;

Ürün ve pazarlama.
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Endüstrideki dört temel unsurun ise bir fuar ortamında tüm yönleri ile sektör
uzmanlarına ve profesyonellerine entegre biçimde sunulmasını hedefliyor:

Etken madde ve bileşenler;

Bitmiş ürün ve formülasyonlar;

Üretim teknolojisi ve ekipmanı;

Sözleşmeli (Contract) üretim ve proses hizmetleri.

İlaç endüstrisinin tüm adımlarını birlikte ele alan; inovatif teknolojiler ile gelişmiş bir sunum ve ticaret platformunu oluşturacak fuar ve konferans bütününü 'NEXT vurgusu ile geleceğe taşıyoruz.
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KAPSAM VE SERGILEME
KATEGORILERI

ANALİZ TEKNOLOJİLERİ
||
||
||
||
||

Analitik cihazlar
Biyoanaliz & Diagnostikler
Optik cihazlar ve işlemler
Analitik kimya
Uygulamalar, know-how, data sistemleri

LABORATUVAR TEKNOLOJİLERİ
||
||
||
||
||
||
||
||

Laboratuvar projelendirme, kurulum ve tefrişi
Laboratuvar cihazları
Otomasyon ve robotik sistemler
Laboratuvar diagnostikleri
Laboratuvar ekipmanı
Malzemeler, kimyasallar ve ayıraçlar
Data sistemleri
Laboratuvar iş güvenliği & koruyucu ekipman

BİYOTEKNOLOJİ
||
||
||
||
||

Biyoproses mühendisliği ve teknolojileri
Biyoanalitik teknolojileri
Biyoinformatik teknolojileri
Endüstriyel biyoteknoloji uygulamaları
Biyoteknoloji hizmet grupları

KALİTE KONTROL & TEST VE
ÖLÇÜMLEME
||
||
||
||
||

Malzeme test ve tanı sistemleri
Ölçüm teknolojileri
Kalite kontrol sistemleri
Analiz cihazları kalifikasyonu
Laboratuvar cihaz kalibrasyon ve validasyonu

API (FARMASÖTIK
& NUTRASÖTIK)
|| Etkin ilaç hammadde ve bileşenleri
|| Doğal özütler
|| Biyokimya

TIBBİ VE BESİN-DESTEK
ÜRÜNLERİ
|| Tıbbi ilaçlar (referans & jenerik)
|| Endüstriyel ilaçlar
|| Nutrasötik ürünler

TEKNOLOJİ / EKİPMAN
||
||
||
||
||
||
||

Biyoteknoloji
Nanoteknoloji
İlaç üretim ekipmanı
Temizoda teknolojileri
Sterilizasyon teknolojisi
Medikal cihaz ve teknolojiler
Kalite, test ve kontrol teknolojileri

ÜRETİM VE HİZMETLER
||
||
||
||

Sözleşmeli üretim hizmetleri
Ambalaj & Paketleme & Etiketleme
Ar-ge & Klinik araştırma & Formülasyon
Belgelendirme hizmetleri

ICEC – LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI İSTANBUL

ZIYARETÇI
PROFILI VE HEDEFLER

MESLEKLER... UZMANLIK ALANLARI...
 Endüstriyel Analiz uzmanları,  Laboratuvar yönetim ve teknik uzmanları,  Biyoteknoloji, Biyoanaliz, Biyoenformatik uzmanları,  Kalite kontrol laboratuvarları,  Ar-Ge yöneticileri ve profesyonelleri,  Üretim /
proses uzmanları,  Biyomedikal uzmanları/mühendisleri,  Kimya ve
biyokimya uzmanları,  Mikrobiyoloji, moleküler biyoloji uzmanları, 
Doktorlar, Mühendisler, Teknisyenler, Akademisyenler,  Farmakologlar,
 Diyetisyenler,  Sağlık hizmetleri uzmanları,  Kalite kontrol uzmanları,  Tesis yöneticileri
SEKTÖRLER, ENDÜSTRILER...
 Analiz Laboratuvarları,  Medikal Laboratuvarlar,  Medikal teknoloji
endüstrisi,  Sağlık tesisleri,  Klinik diagnostik,  İlaç endüstrisi,  Tarım endüstrisi,  Gıda endüstrisi,  Veterinerlik,  Kimya endüstrisi, 
Çevre, Su & Atıksu endüstrisi,  Petrokimya endüstrisi,  Madencilik endüstrisi,  Enerji sektörü,  Elektrik & Elektronik endüstrisi,  Çimento
endüstrisi,  Otomotiv endüstrisi,  Adli tıp/araştırma uygulamaları, 
Kozmetik endüstrisi,  Tekstil endüstrisi,  Yapı endüstrisi,  Üretim endüstrisi,  Havacılık ve Uzay endüstrisi,  Ar-Ge tesisleri,  Laboratuvar
cihaz ve malzeme dağıtım-satış sektörü

KAMU KURULUŞLARI...
  Üniversiteler  İlgili Bakanlıklar,  Hastaneler,  Halk sağlığı laboratuvarları  Tahlil kurumları
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FUAR ALANI

FUAR KATALOĞU
Yaşam Bilimleri Fuarları Kataloğu uluslararası normlarda yayınlanarak fuar katılımcıları ve profesyonel ziyaretçilere sunulacaktır. Katalog, katılımcı kuruluşların tüm iletişim koordinatları ve ürün-hizmet bilgilerini içeren
sistematik bir sayfa düzeni içerir.
WEB
Fuarların resmi web adreslerinde fuara ilişkin bilgilerle birlikte, katılımcı kuruluşların fuarın ziyaretçi potansiyeline duyuruları yıl boyunca yayınlanacaktır.

ANALYTECH + BIOTECNICA SALONU

BASIC STAND,

PLUS STAND,

ELITE STAND,

LUXURY STAND,
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31 Temmuz 2017'ye
kadar erken katılımlarda

31 Ekim 2017'ye
kadar erken katılımlarda

Sergi Alanı

250 Euro/m2 + kdv

210 Euro/m2 + kdv

230 Euro/m2 + kdv

BASIC standlı sergi alanı

290 Euro/m2 + kdv

250 Euro/m2 + kdv

270 Euro/m2 + kdv

PLUS standlı sergi alanı

320 Euro/m2 + kdv

280 Euro/m2 + kdv

300 Euro/m2 + kdv

LUXURY standlı sergi alanı

360 Euro/m2 + kdv

320 Euro/m2 + kdv

340 Euro/m2 + kdv

PHARMANEXT + OTCWORLD SALONU
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www.expoanalytech.com
info@expoanalytech.com
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info@expobiotecnica.com
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İSTANBUL
Atatürk Mah. Ataşehir
Bulvarı, 42/A Ada, Gardenya
Residence, 7/1 Blok K:12 D:78
Ataşehir - 34758
Tel : 0 (216) 455 75 88
Fax: 0 (216) 456 96 83

www.expopharmanext.com
info@expopharmanext.com

ANKARA
Oğuzlar Mah. 1374. Sok.
No:2/4, Balgat / Çankaya
Tel : 0 (312) 342 22 45
Fax: 0 (312) 342 22 46
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|
|

www.otcworldexpo.com
info@otcworldexpo.com

ANTALYA
Metin Kasaboğlu Cad.
No:63/4 - 07100
Tel : 0 (242) 316 46 00
Fax: 0 (242) 316 46 01
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