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Specjalistyczne Targi MT-CONNECT i Kongres 
MedTech Summit w optymalnym terminie w roku 
przyszłym 

 

Międzynarodowe specjalistyczne targi dla sektora dostawców i 

producentów techniki medycznej MT-CONNECT oraz towarzyszący im 

międzynarodowy kongres techniki medycznej MedTech Summit 

odbędą się w roku 2018 w dniach 11. i 12. kwietnia. „Z licznych 

rozmów z wystawcami i odwiedzającymi wynikało między innymi, iż 

targi MT-CONNECT nie powinny odbywać się równolegle do Hannover 

Messe Industrie. Spełniając to życzenie, organizujemy najbliższą 

edycję wspólnie z Forum MedTech Pharma w drugim tygodniu 

kwietnia“, mówi dyrektor targów Alexander Stein. 

 

Ponad 1.900 odwiedzających przybyło w czerwcu 2017 roku do 

Norymbergi, aby uczestniczyć w premierze MT-CONNECT i odbywającego 

się równolegle kongresu  MedTech Summit, podczas których można było 

wysłuchać 96 prelekcji oraz zapoznać się ze specjalistyczną ofertą 189 

wystawców z jedenastu krajów. „Aktualnie pracujemy nad tym, aby z 

korzyścią dla przyszłorocznej edycji zaimplementować feedback zebrany 

od wystawców i odwiedzających podczas tegorocznej imprezy“, mówi 

Alexander Stein. Dr Matthias Schier, prezes Forum MedTech Pharma e.V. 

dodaje: „Pragniemy, aby uczestnicy i prelegenci także w roku 2018 

skorzystali z różnorodnych możliwości networku, oferowanych przez 

MedTech Summit i MT-CONNECT.“ 

 

„Decyzja o nowym terminie musiała zostać podjęta błyskawicznie, aby 

zagwarantować wystawcom bezpieczeństwo planowania. Kolejnym etapem 

naszych działań jest precyzyjne wyjustowanie tematyczne imprezy. 

Motywem wiodącym pozostanie niezmiennie kreowanie skutecznych 

powiązań ludzi i przedsiębiorstw – od poddostawców po producentów 

wyrobów medycznych“, obiecuje Stein. 
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Stworzenie networku wszystkich uczestników było jednym z wielkich 

sukcesów w roku  2017: „Partnering Event zbliżył do siebie wystawców, 

profesjonalną publiczność i uczestników kongresu za sprawą w sumie 489 

zainicjowanych rozmów.“ reasumuje Matthias  Schier. Wszystkie te 

spotkania zostały uprzednio uzgodnione za pośrednictwem platformy  

online w ramach MedTech Summit a odbyły się w wyodrębnionej strefie hal 

targowych MT-CONNECT. 

 

Lista zgłoszeń dla wystawców jest już otwarta. Status wcześniejszej 

rezerwacji oraz zniżkę w wysokości 10 EUR za metr kwadratowy 

powierzchni wystawienniczej otrzymają zgłoszenia dokonane do dnia  27. 

października. Więcej informacji na stronie www.mt-connect.de. 

 

Co trzeba wiedzieć o MT-CONNECT i MedTech Summit 

MT-CONNECT to międzynarodowe specjalistyczne targi dla sektora 

dostawców i producentów techniki medycznej. MT-CONNECT jako 

platforma branży promuje wiedzę ekspertów ze wszystkich obszarów 

techniki medycznej, od technologii i produkcji po finansowanie, 

wprowadzanie na rynek i regulatory affairs [sprawy regulacyjne]. Spotykają 

się tu poddostawcy, wytwórcy i usługodawcy ale także instytuty naukowo-

badawcze z branży techniki medycznej, aby wymienić się profesjonalną 

wiedzą. Równolegle i po sąsiedzku do MT-CONNECT odbywa się 

międzynarodowy kongres MedTech Summit. Od wielu już lat głównymi 

punktami programu kongresowego są najnowsze osiągnięcia w 

dziedzinach takich jak: Medical Technologies, Diagnostics, Digitization i 

Mobile Health. Obok treści stricte technologicznych kongres silnie 

akcentuje obszary Innovation Management i Regulatory Affairs. Sponsorem 

ideowym targów MT-CONNECT i kongresu MedTech Summit jest forum 

MedTech Pharma e.V., największa sieć branży ochrony zdrowia w 

Niemczech i Europie. Kolejna edycja MT-CONNECT i MedTech Summit 

odbędzie się w dniach 11. i 12. kwietnia 2018 roku. 

 
Informacje na temat MedTech Summit dostępne są na stronie: 
www.medtech-pharma.de 


