21-22 вересня у Тель-Авіві відбудеться форум «Invest & Trade in Ukraine» з фокусом
на ринок охорони здоров’я
м. Київ

14 вересня 2016 року

21-22 вересня 2016 року у м. Тель-Авів, Ізраїль відбудеться форум «Invest & Trade in
Ukraine» з фокусом на розвиток медичних закладів України. Організатор форуму –
A7 CONFERENCES. Співорганізатор – Ізраїльський Інститут експорту та
міжнародного співробітництва. Захід відбудеться за підтримки Посольства України у
Державі Ізраїль та Посольства Держави Ізраїль в Україні.
Захід присвячено 25-ти річчю встановлення дипломатичних відносин між Державою
Ізраїль та Україною. Захід висвітлить основні аспекти розвитку медичних закладів
України та дозволить отримати виняткову інформацію про медичні заклади Ізраїлю,
перейняти успішні практики, познайомитися та налагодити відносини з ізраїльською
стороною задля майбутнього успішного партнерства та спільних проектів. Місце
проведення: Ізраїльський Інститут експорту та міжнародного співробітництва (29,
Hamered St., Тель-Авів, Ізраїль).
У форумі візьмуть участь Геннадій Надоленко, Надзвичайний та Повноважний Посол
України в Державі Ізраїль; Оксана Сивак, Заступник в.о. Міністра охорони здоров'я
України; Ейнав Шимрон Грінбоїм, Заступник генерального директора Відділу
інформації та міжнародних зв'язків, МОЗ Держави Ізраїль; Елізабет Соловйов, Торговий
аташе Держави Ізраїль в Україні; Анжела Рабінович, Голова Департаменту охорони
здоров’я, Ізраїльський Інститут експорту та міжнародного співробітництва; Олег
Спіженко, Співвласник, Клініка Спіженко; Майкл Амзель, Президент та Засновник,
Ізраїльський онкологічний центр ЛІСОД; Михайло Радуцький, Президент, Клініка
«Борис», Володимир Шапіра, Медичний директор, Медичний центр Carmel.
Офіційний юридичний партнер – Pavlenko Legal Group, Офіційний перевізник –
Turkish Airlines, Інвестиційний партнер – A7 CAPITAL, Стратегічний партнер –
Будівельна компанія «AртБудСервіс», Виставковий партнер – ЖК «Orange Park».
Генеральний радіо-партнер – Радіо Голос Столиці, Ексклюзивний бізнес медіа-партнер –
ЛігаБізнесІнформ. Медіа-партнери: Український тиждень, ABC News, InVenture,
KyivPost, Компаньон. За підтримки: СУП, АСС, KMBS, UVCA, Actions First Foundation,
Асоціація приватних клінік України, Всеукраїнська фармацевтична палата.
У 1-й день Форуму, 21 вересня 2016 р., відбудуться панельні дискусії, під час яких
обговорюватимуть Національну державну стратегію охорони здоров’я Ізраїлю та України,
економічні можливості та реформи сектору, а також перспективи та шляхи співпраці між
ізраїльськими та українськими клініками. Учасники заходу також дізнаються про історії
успіху залучення інвестицій в українські лікарні. Окрім того, йтиметься про нові сучасні
технології, розвиток реабілітаційних послуг та ідеї розвитку лікарень.
На 2-й день Форуму, 22 вересня 2016 р., відбудуться бізнес-візити до медичних центрів
Assuta, Sheba та Herzliya. Учасники заходу матимуть виняткову можливість вивчити
досвід та практики міжнародних колег.

Умови участі: для представників українських та ізраїльських компаній – безкоштовно,
для ЗМІ – безкоштовно (організатор не покриває витрати на проїзд і проживання). Участь
можлива лише для представників топ-менеджменту. Є можливість комплексного туру, що
включає проїзд та проживання. Веб-сторінка заходу: a7conf.com/telaviv16
Українські компанії мають унікальну можливість безкоштовно додати свій інвестиційний
проект в каталог на сайті invest.in.ua
З питань акредитації ЗМІ, будь ласка, звертайтесь до Анни-Вероніки Краснопольської,
тел.: +38 044 227 27 77, +38 063 145 87 35, е-mail: anna@a7-group.com

