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Ar-Medica		
cea	mai	mare	expoziție	de	profil	din	vestul	României		
și	una	dintre	cele	mai	importante	la	nivel	național		

		
Vor	 fi	 expuse	 aparatură,	 echipament	 și	 instrumentar	medical,	 produse	 farmaceutice,	medicină	
naturistă	 și	 alternativă,	 ortopedie,	 optică,	 aparatură	 de	 laborator,	 servicii	 medicale,	 clinici	
private,	 maternități,	 laboratoare	 clinice,	 transport	 medical,	 estetică	 medicală	 și	 fitness,	
echipamente	și	aparate	pentru	tratamente	cosmetice,	aparatură	recuperatorie,	turism	medical,	
IT	medical,	publicații,	site-uri	și	cărți	de	specialitate,	servicii	conexe.		
		

		
Salon	Beauty		

În	cadrul	târgului	de	medicină	veți	găsi	un	salon	de	produse	cosmetice	și	echipamente,	estetică	și	
îngrijire	corporală	prin	care	dorim	să	venim	în	sprijinul	oamenilor	prin	informarea	și	prezentarea	
diferitelor	metode,	pentru	a	beneficia	de	o	stare	interioare	și	exterioară	bună,	un	tonus	pozitiv	și	
o	viață	sănătoasă.		
		
		

Salon	de	Medicină	Veterinară		
Ediția	 din	 2016	 aduce	 pentru	 al	 doilea	 an	 consecutiv	 pentru	 AR-MEDICA,	 Salonul	
Internațional	de	Medicină	Veterinară,	 la	care	vor	fi	prezenți	 importanți	actori	din	domeniul	
Medicinei	Veterinare.			

Ediția	2015		
110	expozanţi	din	țară	și	străinătate,	1.220	mp	interior	și	4.500	vizitatori.		
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Conferințe	pe	teme	de	specialitate	•	Întâlniri	de	afaceri		
		

Evenimente	 conexe:	 conferințe	 tematice,	 întâlniri	 de	 afaceri,	 prezentări	 firme,	 întâlniri	 ale	
membrilor	asociațiilor	profesionale,	tombola.		
Pe	 perioada	 expoziției	 vor	 fi	 organizate	 simpozioane,	 congrese,	 conferințe	 și	 	 workshop-uri	
pentru	medici	dentiști,	medici	generaliști,	medici	de	specialitate	și	de	familie,	medici	veterinari,	
tehnicieni	dentari,	farmaciști	și	asistenți	medicali.		
AR-MEDICA	a	devenit	cel	mai	 important	eveniment	medical,	cadrul	 în	care	latura	comercială	se	
îmbină	 cu	 cea	 științifică	 prin	 intermediul	manifestărilor	 conexe	organizate	 în	 timpul	 expoziției:	
simpozioane,	congrese	și	conferințe,	demonstrații	practice	creditate	EMC	și	EFC.		

	
De	ce	să	participaţi	la	târgul	AR-MEDICA	2016?		
• Aveți	șansa	ca	peste	4.500	de	potențiali	clienți	să	vă	viziteze	în	doar	trei	zile		
• An	de	an	sunt	prezenți	cei	mai	mari	producători	şi	importatori	de	aparatură	medicală,	AR-

MEDICA	având	din	acest	punct	de	vedere	una	din	cele	mai	bogate	oferte	din	România	

	
Programul	științific	este	organizat	în	colaborare	cu:			
• Colegiul	Medicilor	Dentiști	din	Arad	
• Colegiul	Medicilor	Arad	
• Colegiul	Farmaciștilor	Arad	
• Colegiul	Medicilor	Veterinari	Arad	
• Ordinul	Asistenților	Medicali	și	Moașelor	din	Arad		

		
Ce	vom	face	noi	în	calitate	de	organizatori?		
• Vom	organiza	un	eveniment	în	cadrul	căruia	vă	puteți	prezenta	vizitatorilor	de	specialitate			
• Vom	 mediatiza	 evenimentul	 pentru	 atragerea	 vizitatorilor	 interesați	 de	 produsele	 și	

serviciile	Dumneavoastră		
• Vă	 vom	 pune	 la	 dispoziție	 serviciile	 noastre	 pentru	 a	 crea	 cel	 mai	 potrivit	 cadru	 de	

prezentare	a	ofertei	Dumneavoastră		

		
Ce	aveţi	de	făcut	Dumneavoastră?		
• Să	vă	rezervaţi	din	timp	un	stand	în	cadrul	târgului	
• Să	vă	prezentați	oferta	de	bunuri	și	servicii	cât	mai	atractiv	către	vizitatori			
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Obiectivele	târgului		
• Organizarea	unui	eveniment	de	calitate	pentru	medicina	din	România,	care	să	corespundă	

exigențelor	și	așteptărilor	expozanților	și	vizitatorilor.		
• Consolidarea	statutului	de	eveniment	de	referință	pentru	sectorul	medical	
• Creșterea	 numărului	 de	 expozanți	 și	 vizitatori	 pe	 domeniul	

medical	din	țară	și	străinătate		
• Creșterea	cu	minim	10%	a	numărului	de	vizitatori	ai	târgului	
• Consolidarea	 parteneriatului	 cu	 asociațiile	 profesionale	 din	

sectorul	medical	
• Dezvoltarea	 de	 noi	 parteneriate	 și	 colaborări	 cu	 asociațiile	

profesionale	din	domeniul	medical	
• Prezentarea	noutăților	din	domeniul	medical.		
• Organizarea	de	conferințe	internaționale	de	medicină	

Promovare		
Succesul	 unui	 târg	 specializat	 se	 datorează,	 în	 mare	 parte,	 unei	 campanii	 de	 promovare	 bine	
țintită.		

• Presa	locală	și	regională:	presa	scrisă,	site-uri	online,	TV,	radio		
• Reviste	de	specialitate			
• Site-uri	online			
• Social	media		
• Bannere,	fluturași,	afișe		
• Asociații	profesionale			
• Newsletter		

		
Despre	EXPO	Arad		
Al	doilea	centru	expozițional,	ca	mărime,	din	România		

• 1,5	km	de	autostrada	A1		

• 4.000	mp	spațiu	interior 		

• 20.000	mp	spațiu	exterior			

• Amfiteatru	650	locuri		

• Sală	de	conferințe	modulară	300	locuri		

• Două	săli	de	conferințe	a	câte	160	locuri		

• Sală	de	conferințe	60	locuri		

• Dotări	multimedia	complete			

• Sistem	de	traducere	simultană		

• Restaurant	80	locuri,	bar		

• Parcare	gratuită		
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Alege	să	fii	expozant	la	târgul	

	
		

 	
 	
 	
 	

Contact		
Ec.	Simona	Văcaru		
Telefon:	+40.730.188	290						
Email:	simona.vacaru@ccia-arad.ro		
		

Mihaela	Floricău		
Telefon:	+40.730.188	293		 			
Email:	mihaela.floricau@ccia-arad.ro	

	
	
	
	

	


