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Van design tot doordrukstrips: 
MedtecLIVE toont hele waardeketen van de 
medische techniek 
 

„We belichten de hele procesketen van de medische techniek“, 

belooft Alexander Stein, Exhibition Director voor de vakbeurs 

MedtecLIVE bij de NürnbergMesse. Voor toeleveranciers, fabrikanten 

en gebruikers ontstaat met de combinatie van de vakbeurs en het 

parallel plaatsvindende congres MedTech Summit van 21 tot 23 mei 

2019 een uniek platform, dat vanaf de start exposanten overtuigt met 

een grote aantrekkingskracht. Het internationale aanbod van de 

vakbeurs met exposanten uit momenteel 25 landen weerspiegelt alle 

facetten van de productie en het gebruik van de moderne medische 

techniek. Hier, op de MedtecLIVE, treffen ontwikkelaars en 

deskundigen uit de hele wereld elkaar voor uitwisseling en om 

gemeenschappelijk innovaties vorm te geven. 

 

De MedtecLIVE biedt exposanten uit alle toeleveringssectoren van de 

medische techniek een levendig, internationaal platform voor uitwisseling 

tussen fabrikanten van medische producten en andere spelers van de 

toeleveringspiramide. Circa de helft van alle tot nu toe aangemelde 

exposanten zijn puur toeleverancier, bij de andere helft zitten 

ondernemingen, die componenten en producten of belangrijke 

dienstverleningen rond de ontwikkeling en productie van medische 

producten aanbieden. „Onze exposanten bedienen de hele procesketen 

van dienstverleningen zoals design en bruikbaarheid via de productie van 

componenten, de software-ontwikkeling tot en met het in opdracht 

vervaardigen van hele medisch-technische apparaten. Ook oplossingen 

voor latere fases in het proces zoals verpakking, zullen we zien op de 

MedtecLIVE“, aldus Alexander Stein. Bezoekers uit inkoop, onderzoek en 

ontwikkeling van fabrikanten van medische techniek vinden derhalve op de 

beurs een breed aanbod van vrijwel alle aanbestedingen in de medische 

techniek. 
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Omvangrijk aanbod voor exposanten 

Exposanten van de MedtecLIVE profiteren niet slechts van een ervaren 

organisatieteam bij de organisator, die als joint venture van UBM en de 

NürnbergMesse wereldwijd veel ervaring heeft bij de realisatie van beurzen 

op het vlak van medische techniek. De beursplaats Neurenberg ligt in het 

hart van Europa en beschikt over goede verkeersverbindingen en een zeer 

modern beursterrein. Een stand met nieuwe producten zal de innovatie van 

de exposanten in een grote speciale ruimte samenvatten en de bezoeker 

een snel overzicht bieden van de hoogtepunten. Met het Partnering Event, 

dat in het kader van de MedTech Summit plaatsvindt, staat bovendien een 

extra directe dialoogmogelijkheid ter beschikking: afspraken voor een 

gesprek kunnen vooraf online worden gemaakt en dwingen de directe 

uitwisseling af tussen exposanten, beurs- en congresbezoekers. Met een 

gratis MedTech Summit-ticket, die elke exposant ontvangt, staat de 

deelname aan het Partnering Event open, evenals de toegang tot één van 

de belangrijkste Europese congressen voor medische techniek. 

 

De brug naar de gebruiker 

In de MedTech Summit zullen vertegenwoordigers van onderzoek en 

klinische toepassingen fabrikanten, toeleveranciers en dienstverleners uit 

de branche van medische techniek ontmoeten. In combinatie met het 

ondersteunende vakprogramma ontstaat een platform voor een doel- en 

praktijkgerichte uitwisseling. In wijd uiteenlopende congres-sessies worden 

technologietrends zoals robotics, smart electronics of digitale processen 

aan de orde gesteld. Maar eveneens allerlei uitdagingen in het 

innovatieproces zoals supply-chain-management of de reglementering van 

medische producten zullen van grote betekenis zijn. „Op de MedTech 

Summit kunnen de deelnemers nog veel dieper ingaan op de meest 

belangrijke onderwerpen. In begeleidende gespreksronden en 

geïndividualiseerde workshop-platforms ontstaan gemeenschappelijke 

ideeën voor concrete aanzetten tot oplossingen en innovatieve projecten. 

Door de deelname aan het MedTech Summit Kongress & Partnering 

vinden spelers uit de gezondheidsbranche passende partners, waarvan de 

competenties de eigen expertise op ideale wijze aanvullen. Zo worden 

duurzaam innovatieve producten ondanks uitdagende randvoorwaarden in 

de gezondheidsbranche mogelijk gemaakt“, stelt Dr. Matthias Schier, 

directeur van het netwerk Forum MedTech Pharma, het ideëel 

ondersteunende orgaan voor het hele evenement. 
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Jonge ondernemingen op de innovatiemarkt 

Jonge ondernemingen en startups kunnen zich tegen voordeliger geworden 

voorwaarden presenteren op de Innovation Market Place. Ze kunnen hun 

technologieën, producten en bedrijfsmodellen bij gebruikers en 

investeerders introduceren. De oprichters krijgen zo een rechtstreekse 

feedback over de geschiktheid voor de markt van hun uitvindingen en 

ideeën. Veel partners bieden informatie over de toelating van medische 

producten. Ze helpen bij het voldoen aan de reglementaire eisen en bij de 

toegang tot de markt. De speciale ruimte staat ook ter beschikking van 

onderzoeksinstellingen. Groepen van onderzoekers en wetenschappelijke 

samenwerkingen kunnen uitwisselen en onderling netwerken. De 

aanmelding voor de Innovation Market Place is met onmiddellijke ingang 

online mogelijk. 
 

„We willen onze exposanten en bezoekers een ideaal platform bieden voor 

nieuwe zaken en contacten. Daarom is de MedtecLIVE ontstaan in nauw 

overleg met exposanten en de vertegenwoordigers van industrie en 

verenigingen in het adviescollege. Het concept wordt zeer goed ontvangen. 

Talrijke exposanten hebben reeds besloten voor een aanwezigheid op de 

vakbeurs. We staan in het vervolg ook open voor nieuwe ideeën en 

impulsen uit de kring van exposanten“, zegt Stein. 

 

De MedtecLIVE in combinatie met MedTech Summit vindt plaats van 21 tot 

23 mei 2019 in het beurscentrum van Neurenberg. Verdere informatie en 

alle aangemelde exposanten via: www.medteclive.com 
 

Over MedtecLIVE en MedTech Summit 

MedtecLIVE is een toonaangevend netwerkplatform voor de internationale 

medische techniek. Het aanbodspectrum van de vakbeurs omvat de hele 

procesketen in de vervaardiging van medische techniek, van prototypen tot 

marktrijpheid. Vooraanstaande ondernemingen, verenigingen en 

instellingen uit de branche netwerken op de MedtecLIVE om contacten te 

leggen, ideeën te delen en nieuwe innovaties te creëren. Op het 

gerenommeerde MedTech Summit Kongress & Partnering discussiëren 

fabrikanten, gebruikers en onderzoekers interdisciplinair over toekomstige 

ontwikkelingen van de branche. De MedtecLIVE vindt plaats van 21 tot 23 

mei 2019 in het beurscentrum van Neurenberg. Organisator van de beurs 

is MedtecLIVE GmbH, een joint venture van de NürnbergMesse en UBM. 

De MedTech Summit wordt door het Beierse Staatsministerie voor 

Economie, Energie en Technologie georganiseerd en door Bayern 

http://www.medteclive.com/
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Innovativ uitgevoerd. Het forum MedTech Pharma is de ideëel 

ondersteunende organisatie van MedtecLIVE en MedTech Summit. 

 

Contactpartners voor pers en media 

Jens Fuderholz, TBN Public Relations 

Benno Wagner, Simon Kögel, NürnbergMesse GmbH 

T +49 9 11 86 06-89 02 

simon.koegel@nuernbergmesse.de 

 

Contactpartners voor exposanten 

Theresa Lockenvitz 

NürnbergMesse GmbH 

T +49 9 11 86 06-84 99 

theresa.lockenvitz@nuernbergmesse.de 

 

Tyhardi Soemansah 

UBM 

T +49 2241 9597 814 

tyhardi.soemansah@ubm.com  

 

 

Alle persteksten evenals verdere informatie en foto’s vindt u hier: 

www.medteclive.com/news 

 

Verdere diensten voor journalisten en mediavertegenwoordigers via: 

www.medteclive.com/presse 


