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Więcej „bezpieczeństwa IT“ na MT-CONNECT 2018 

 

Bardzo aktualny temat bezpieczeństwa IT uzupełni merytoryczne 

spektrum specjalistycznych targów MT-CONNECT 2018 w szerszym 

niż dotąd zakresie. Impreza, która odbędzie się w dniach 11. i 12. 

kwietnia 2018 razem z międzynarodowym kongresem MedTech 

Summit – Congress and Partnering w Norymberdze, także w 

nadchodzącym roku ma ambicje zadowolić wszystkich producentów i 

dostawców branży techniki medycznej. „Intensyfikacja procesów 

tworzenia sieci stawia producentów w obliczu nowych wyzwań w 

zakresie bezpieczeństwa IT“, mówi dyrektor targów Alexander Stein. 

„Chcemy podjąć ten temat.“ 

 

NürnbergMesse może liczyć w tym względzie na profesjonalne wsparcie: 

Imprezę objęła swoim patronatem Rada Ekspertów złożona z 

przedstawicieli ZVEI-Zrzeszenia Techniki Elektromedycznej, IVAM – 

Zrzeszenia Zawodowego Mikrotechniki oraz BVMed, Forum MedTech 

Pharma i Medical Valley a także producentów Siemens Healthineers i Peter 

Brehm. Także Spectaris, Niemieckie Zrzeszenie Przemysłu Technologii 

Optycznych, Medycznych i Mechatronicznych e.V. wyraziło swoje poparcie 

dla MT-CONNECT. 

 

Lista zgłoszeń dla wystawców została 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/anmeldung 

Informacje na temat MedTech Summit dostępne są na stronie: 

www.medtech-pharma.de 
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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. 


