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Запрошуємо прийняти участь в World Medical Tourism & Global Healthcare 
Congress у складі офіційної делегації із України 

15 – 17 жовтня 2019, Абу-Дабі (ОАЕ) 

Організатори Конгресу: 

HEALTHCARE ЯEVOLUTION® и  

Global Healthcare Resources, США 

Організатори звернулися до нашої Асоціації з пропозицією організувати присутність 
української делегації – представників медичної спільноти та ведучих клінік. 

Вигоди від відвідування Конгресу з медичного туризму та Світового конгресу по охороні 
здоров’я: 

Розширення каналів промоції для іноземних пацієнтів. 

Налаштування контактів з лікарями, лідерами думок медичної спільноти та 
лікарнями Арабських країн, прийнявши участь у В2В програмі. 
Успішне входження на ринок Середнього Сходу – ви зможете заявити про свої 
можливості, досягнення та сучасні перспективи прямо представникам охорони 
здоров’я Середнього Сходу, налагодити співпрацю з приватним та державним 
сектором медицини.  

Знайомство з ведучими гравцями в медичному туризмі у світовому контексті. 
Визначення світових ведучих експертних центрів та залучення їх до своїх 
партнерів. 

  

На Конгресі очікується:  150+ спікерів з усього світу 

     100+ баерів з усього світу 

     600+ учасників конгресу з усього світу 

Давайте достойно представимо потенціал медичних закладів України!  

 

Детальна програма Конгресу на сайте ad.healthcarerevolution.com 

Є декілька варіантів участі: 300$, $800, $6300 (додатково сплачується переліт та 
проживання на території Абу-Дабі) 

Повідомте про Ваше бажання бути в складі делегації! 

Кінцевий термін внесення оплати за участь – 15 серпня! 
 

www.MedTourDoctors.com           +38 (067) 956-7765 

https://ad.healthcarerevolution.com/
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До вартості $300 входить: 

• Організація перельоту та проживання в Абу-Дабі 
• Доступ до освітніх сесій 
• Сприяння організації налагодження необхідних зустрічей (у координації з 

організаторами безпосередньо!) 

До вартості $800 входить:  

• Доступ до освітніх сесій 
• Їжа та напої в зоні проведення заходу 
• Персональний графік відвідування Конференцій  
• Доступ до Networking Software (спеціальна онлайн програма зустрічей) 
• Заздалегідь назначені зустрічі та можливість спілкуватися онлайн з контрагентами 
• Доступ до зони нетворкінгу 
• Сприяння організації налагодження необхідних зустрічей (у координації з 

організаторами безпосередньо!) 
 

До вартості $6300 входить:  

можливість отримати стіл учасника В2В зустрічей (та гарантовано назначені 6 зустрічей 
організаторами) – вартість 6000$ При цьому Ви отримуєте усі привілеї звичайного 
учасника, плюс можливість створити свій профіль, інформацію про компанію, інтереси 
для спілкування з іншими учасниками. 

Стендова участь НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА 

 

Організаційний збір Асоціації – $300 (Сприяння організації налагодження необхідних 
зустрічей (у координації з організаторами безпосередньо!) 

Переліт до Абу-Дабі із Києва (Turkish Airlines) – бл. $600  

Проживання в одномісному номері 3 ночі зі сніданками у готелі біля Виставкового центру – 
бл. $300  

 

Кінцевий термін внесення оплати за участь – 15 серпня! 

 

 

www.MedTourDoctors.com           +38 (067) 956-7765 


