


Sağlık sektöründeki (ilaç ve OTC grubu ağırlıklı) karar 
vericilerin bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri yaptığı 
bir platformdur.

B2B iş görüşmeleri aracılığıyla ilaç sektörü (geleneksel 
ve OTC grubu) yetkililerini bir araya getirerek ilgili  
firmaların iş geliştirme ve dış ticaret faaliyetlerine 
katkı sağlamak

EuroPLX nedir?

Amacı nedir?



CEO’lar, orta ölçekli ilaç üreticisi firma sahipleri, firma yöneticileri, 
karar vericiler

Katılımcılar kim?

Yılda 3 kez Avrupa’nın farklı bir şehrinde düzenlenir. 
Kasım ayında 68. edisyonu Atina’da düzenlenecektir. 

Nerede/Ne sıklıkla 
düzenlenir? 



Neden EuroPLX’e katılmalıyım?

• Profesyonel bir platformda ilaç ve OTC sektör temsilcileri ile 
bir araya gelmek istiyorum.

• Hem ürünümü satmak hem de yeni ürün geliştirmek için 
işbirliği yapmak istiyorum.

• İş geliştirme sürecimde partner firma bulmak istiyorum. 



Süreç 
nasıl 
işler

?

Etkinlik öncesinde:

• Size gönderilen başvuru linkinden ön kayıt alınır.
• Organizasyonun online platformu aracılığıyla  sisteme 

kayıt yapılır.
• Sisteme kayıt yaptıran diğer firma yetkililerinden 

hedeflerine uygun olanlarla eşleşme gerçekleştirilir.
• Randevu programı oluşturulur.
• Tüm otel-uçak-transfer işlemleriniz İKMİB tarafından 

yürütülür.

Etkinlik esnasında:

• Firma bazlı oluşturulan randevu çizelgesi 
çerçevesinde, iki günlük süre zarfında 25 civarında iş 
görüşmesi yapılması öngörülür. 

• Görüşmeler sürelidir. 



Sisteme kayıt yaptıran  firmaları nereden görebilirim?

https://www.europlx.com/euroPLX-68Buradan 

https://www.europlx.com/euroPLX-67

Bir önceki etkinliğe kayıt yaptıran  firmaları nereden görebilirim?

Buradan 

https://www.europlx.com/euroPLX-68
https://www.europlx.com/euroPLX-67


Bir önceki etkinliğe kayıt yaptıran firma profili nedir?

1. Ürünler hedef kitlesi

TüketiciUygulayıcı

(doktor vb.)

Hastane

2. Ürün kategorileri

Reçeteli OTC Gıda       
Takviyeleri

Orphan drugs*Biyolojik 
Ürünler

*Orphan Drugs: Kısıtlı bir hedef nüfusu 
olan veya nadir bir hastalığı tedavi eden 
ilaçlar.

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/k%C4%B1s%C4%B1tl%C4%B1 bir hedef n%C3%BCfusu olan veya nadir bir hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1 tedavi eden ila%C3%A7lar


Program 
nasıl 

olacak?



Hotel 
Grande

Bretagne’de
!

Görüşmeler 
nerede 
olacak? 



İKMİB temsilcileri EuroPLX 68 Atina Sektörel Ticaret 
Heyeti’ne katılmanız halinde tüm otel-uçak-transfer 
işlemlerinizi yürütecektir.

Konaklanılacak Otel: Hotel Grande Bretagne
Havayolları Firması: THY

Otel-uçak-transfer hizmetini kim ayarlayacak?



İKMİB organizasyonu dahilinde 
katılım bedeli nedir? 

Otel-uçak-transfer-B2B görüşmeleri dahil PAKET 
ORGANİZASYON fiyatı:

1.Kişi için: 2.065 €
2.Kişi için: 1.685 €



İKMİB ile EuroPLX 68 Atina Organizasyonu’na 
katılmak size ne kazandırır?

Teşvik işlemleri dahil tüm işlemlerinizi sizin adınıza biz yürüteceğiz

ve

2.065 Euro katılım bedeli üzerinden %50’ye kadar devlet 
desteğinden faydalanacaksınız.



17 Ağustos 
2018
Cuma

Son başvuru tarihi nedir?



Nasıl başvurabilirim?

Buradan: https://tinyurl.com/EuroPLX68Atina

https://tinyurl.com/EuroPLX68Atina



